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احیای رویکرد همزیستی تجارت و سیاست در دولت دوازدهم

راهبرد دیپلماسی 
برای رونق اقتصادی

 »محمدجواد ظریف« در نخس��تین گفت وگو پس از اخذ رأی اعتم��اد مجلس به عنوان وزیر امورخارجه دولت 
دوازده��م، از راه اندازی معاونت اقتصادی در این وزارتخانه خب��ر داد. ظریف آن زمان گفت: در زمینه صادرات بر 
صادرات کاالهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار تاکید می کنیم تا این صادرات مانعی برای تحریم 
دوباره ایران باش��د. در بخش واردات نیز به واردات س��رمایه های ایرانیان خارج از کش��ور و جذب سرمایه گذاری 

خارجی، جذب فناوری و واردات گردشگر در زمینه های فرهنگی و سالمت توجه ویژه ای کرده ایم. به گفته...

 نقش خصوصی سازی
 در ارتقای سطح کیفی
خودروهای داخلی
7

3

5

اصالح 33 واحدی شاخص بورس در نخستین روز مهرماه

شروع پاییزی حافظ

تأثیر رقابت در کسب و کار
جمالت مخرب در محیط کار

3 مشکل اساسی کسب وکارها در بازاریابی دیجیتال 
چگونه از پیله امن شبکه های اجتماعی رها شویم

چطور از رنگ ها به نفع خودمان استفاده کنیم
نگارش مطالب روابط عمومی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گام بزرگ فیس بوک برای 
شفاف سازی آگهی های سیاسی

یادداشت

یادداشت

سیامك قاسمی
 کارشناس اقتصادی

سرمایه ها چگونه بین بازارها 
جابه جا می شوند؟ 

در  عموم��ی  تص��ور  ی��ك 
و حت��ی  م��ردم  آح��اد  بی��ن 
برخ��ی کارشناس��ان اقتصادی 
بازاره��ای  ک��ه  دارد  وج��ود 
س��رمایه گذاری همانند ظروف 
مرتبطه است و سرمایه همواره 
به صورت سیال در حال حرکت 
از بازاری به بازار دیگر است. به 
دلیل همین منطق ساده است 
که تصور می ش��ود وقتی سود 
یك بازار سرمایه گذاری کاهش 
می یابد، س��رمایه ها »حتما« به 
بازارهای دیگر منتقل می شود. 
از همین رو است که همواره با 

در  نرخ س��ود  کاهش 
شبكه...

در سال96 به عنوان نخستین 
سال اجرای برنامه ششم توسعه، 
دولت موظف ب��ه اجرای قوانین 

برنامه توسعه  در حوزه 
صادراتی بود تا این...

محمد الهوتی 
رئیس کنفدراسیون 

صادرات ایران

3

تغییر قوانین، موتور محرک 
اقتصاد نیست

2

4 نخسـتین گام ها برای حذف ارز مبادالتی برداشته 
شده و برخی نوسانات بازار ارز منجر به آن...

چگونه می توان تبعات تورمی افسارگسیخته  تك نرخی 
کردن ارز را کاهش داد؟ 

راهکارهایی برای جلوگیری 
از افزایش نرخ ارز



با اینکه ق��رار بود با اجرای آزمایش��ی 
طرح »حذف برچس��ب قیم��ت کاال« از 
ابتدای مهرماه امسال، بازار مصرف ایران 
وارد ش��وک بزرگی ش��ود و بازار رقابتی 
در عرضه برخی کاالها ش��کل بگیرد، اما 
سرانجام هجمه منتقدان و رسانه ها باعث 
شد وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای 
آزمایش��ی این طرح را مسکوت گذارد و 
آن را به بررس��ی های بیش��تر و دقیق تر 

منوط کند. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، طرح 
»حذف برچس��ب قیم��ت کاال« محصول 
محمدرض��ا  فعالی��ت  آخ��ر  روزه��ای 
نعم��ت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دول��ت یازدهم ب��ود و او در روزهای آخر 
وزارت��ش ب��ر آن بود ت��ا با اج��رای این 
ط��رح، منطق ب��ازار ب��رای قیمت گذاری 
کاالها تصمی��م بگیرد؛ محصوالت صنایع 
بیس��کویت، ش��یرینی، کیک و شکالت، 
انواع چیپس و اسنک و محصوالت صنایع 
سلولزی و بهداش��تی از جمله گروه های 
کاالیی مش��مول این طرح بود و براساس 
زمان بندی در نظر گرفته شده قرار بود از 
ابتدای مهرماه، این گروه کاالها برچسب 

قیمت نداشته باشند. 
وزارت  پای��ان  ب��ا  دیگ��ر،  س��وی  از 
نعمت زاده و ورود محمد ش��ریعتمداری 
ب��ه وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
دول��ت دوازدهم، ش��ریعتمداری در برابر 
طرحی قرار گرفت که موافقان و مخالفان 
زیادی داشت و از قضا همه منتظر بودند 
ت��ا تصمی��م او را بدانند؛ با ای��ن همه، او 
از هم��ان ابتدا اعتقاد داش��ت که مصوبه 
»حذف برچس��ب قیمت کاال« ایراد دارد 
و بای��د اص��الح ش��ود: »نه مواف��ق و نه 
مخالف مصوبه حذف برچس��ب قیمت از 
برخی کاالها هستم. این مصوبه در دولت 
یازدهم و از س��وی آقای نعمت زاده ابالغ 
ش��ده که محت��رم و الزم االجراس��ت، اما 

ایراداتی دارد که باید اصالح شود.« 
شریعتمداری برای اصالح طرح »حذف 
برچس��ب قیمت کاال« هف��ت قلم کاالی 
دیگ��ر را به مصوب��ه نعم��ت زاده افزود و 
گروه های مش��مول این ط��رح را به ۱۱ 
گ��روه کاالی��ی افزایش داد، ام��ا ایرادات 
طرح و انتقادات رس��انه ها س��رانجام او را 
مجبور کرد تا اجرای آزمایش��ی این طرح 
را مس��کوت گذارد. البت��ه از همان ابتدا 
معلوم ب��ود که ماجرای آخری��ن ابالغیه 
نعمت زاده داستانی بس دراز دارد و وقتی 
وزی��ری طرح��ی را در آخری��ن روزهای 

وزارتش تصوی��ب می کند و اجرای آن را 
به وزیر بعدی می سپرد، گویی کودکی به 

دامان دایه ای سپرده شده است. 

فراز و فرود دولت در نظام قیمت 
گذاری

گذاری تاریخی ب��ر نظام قیمت گذاری 
کاال در ای��ران نش��ان می ده��د ک��ه این 
موضوع، فراز و نش��یب های بس��یاری را 
در اقتصاد ایران پشت سر گذاشته است؛ 
به وی��ژه در دوران پس از انقالب و جنگ 
هشت س��اله، وظیفه قیمت گ��ذاری برای 
طیف وس��یعی از کاالها به مثابه رسالت 
و تکلیفی ب��ر دوش دولت بود و قیمت ها 
به صورت دس��توری تعیین می شد، اما با 
اجرای سیاست تعدیل ساختاری اقتصاد 
در سال های پس از پایان جنگ تا حدی 
ای��ن روند تغیی��ر یاف��ت و قیمت گذاری 
برخ��ی کاالها به  نظام بازار محول ش��د. 
البته به غیر  از کاالهای مهم و استراتژیک 
که همچنان قیمت گذاری آنها در دس��ت 
دولت قرار داش��ت و همه تولیدکنندگان 
موظ��ف بودند ت��ا ب��ه درج قیمت روی 

محصوالت خود اقدام کنند. 
اما به ط��ور کلی، نظام قیمت گذاری در 
اقتصاد ایران براس��اس س��ه گروه کاالیی 
انجام می ش��ود؛ گروه نخس��ت، کاالهایی 

ک��ه قیمت گ��ذاری آنها به عه��ده دولت 
اس��ت و با مصوبه دولت تعیین می ش��ود 
مث��ل قیم��ت گن��دم و آرد. گ��روه دوم، 
کاالهایی که قیمت گ��ذاری آنها با تأیید 
مراجع قانونی مانند س��ازمان حمایت از 
تولیدکنندگان  و  حقوق مصرف کنندگان 
انج��ام می ش��ود مانن��د مواد ش��وینده، 
تجهیزات پزشکی، داروهای دام و طیور، 
شیر خشک و... گروه سوم اما کاالهایی اند 
که مشمول مصوبه اخیر »حذف برچسب 
قیمت کاال« هس��تند، یعنی کاالهایی که 
قیمت گ��ذاری آنها از س��وی تولیدکننده 
انجام می ش��ود و هیچ نهاد و مرجعی در 
قیمت گ��ذاری این کاالها دخیل نیس��ت 

مانند دستمال کاغذی. 

موافقان و مخالفان طرح
با اینکه اجرای آزمایشی این طرح تنها 
ش��امل چند گروه کاالی��ی محدود مانند 
برخی محصوالت سلولزی مانند دستمال 
کاغذی و برخی گروه ه��ای غذایی مانند 
چیپس و اسنک، بیسکویت ها و کنسروها 
بود، اما مخالفت های بسیاری با این طرح 
ش��د و از جمله منتقدان این طرح، خود 
تولیدکنندگان بوده اند. آنها اعتقاد دارند 
ک��ه اجرای این طرح مش��کالت تولید را 
ح��ل نمی کند، چراکه ای��ن موضوع، یک 

اتف��اق جزیی در نظام تولی��د و توزیع به 
شمار می رود و باید به مشکالت اساسی تر 
توجه کرد. در س��وی مقابل، برخی دیگر 
از منتق��دان به حق��وق مصرف کنندگان 
در  دارن��د  اعتق��اد  و  می کنن��د  توج��ه 
صورت��ی  ک��ه قیم��ت از روی کاال حذف 
شود، فضای غیرش��فاف ایجاد می شود و 
برخی س��ودجویان، از اعتماد مش��تریان 

سوءاستفاده می کنند. 
ام��ا موافقان چنین نظ��ری ندارند؛ آنها 
می گویند »حذف برچس��ب قیمت کاال« 
باعث رقابتی ترشدن تولید و عرضه می شود 
و ب��ا این اتفاق، مردم انتخاب می کنند که 
از کج��ا کاالهای ارزان ت��ر و باکیفیت تری 
خری��داری کنن��د. ب��ر همی��ن  اس��اس، 
تولیدکنندگان نیز کیفیت را ارتقا می دهند 
و تالش می کنند قیمت تمام ش��ده کاال را 

کاهش دهند. 

نقش مصرف کننده به عنوان 
تعیین کننده رقابت در بازار

ام��ا هرچه ب��ود وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت دولت دوازدهم، اجرای آزمایش��ی 
»حذف برچسب قیمت کاال« را لغو و آن را 
به بررسی های دقیق تر موکول کرده است. 
این در حالی است که شریعتمداری پیش 
از دستور توقف اجرای آزمایشی طرح، در 
میانه شهریورماه با بخشنامه ای این طرح 
را تأیید کرده و گروه های مش��مول آن را 
ب��ه ۱۱ گروه کاالیی افزایش داده بود. این 
امر نشان می دهد که او موافق اجرای این 
طرح بوده، اما هجمه منتقدان و انتقادات 
رسانه ها باعث شده تا فعال اجرای آزمایشی 

آن را لغو کند. 
بی تردید تصمیم وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت مبنی بر حذف قیمت گذاری از 
سوی تولیدکننده و سپردن این مسئولیت 
ب��ه توزیع کنن��دگان، آث��ار و پیامده��ای 
محسوسی در اقتصاد ایران به دنبال خواهد 
داشت، بنابراین بدیهی است طرحی که در 
آخرین روزهای وزارت وزیر پیشین تدوین 
و ابالغ شده شتاب زده باشد. از سوی دیگر، 
همانطور که اش��اره ش��د، با اینکه اجرای 
آزمایشی این طرح تنها شامل چند گروه 
کاالی��ی محدود مانن��د برخی محصوالت 
س��لولزی و برخی گروه های غذایی بوده، 
ام��ا مخالفت های انجام ش��ده با این طرح 
بیش از حد انتظار بوده است، چراکه قرار 
بوده این طرح برای کاالهای غیراساس��ی 
س��بد کاالی خان��وار اجرا  ش��ود و همین 
می توانست فتح بابی در اقتصاد ایران باشد 
تا نقش مصرف کننده به عنوان تعیین کننده 

رقابت در بازار پررنگ شود. 

»فرصت امروز« دالیل تعویق طرح »حذف برچسب قیمت کاال« را بررسی می کند

شاید وقتی دیگر
دریچه یادداشت
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اقتصاد بیمار ایران به روایت علی دینی ترکمانی
 »تودرتویی نهادی« مهم ترین عامل 

فساد اداری است
باال بودن رتبه ایران در ش��فافیت اقتصادی به لحاظ 
ش��اخص ادراک فساد و میزان فس��اد اداری، موضوعی 
است که سال هاست اقتصاد ایران را درگیر کرده است. 
اگرچه این موضوع ریش��ه های قدیمی و کهن در نظام 
اداری و اقتصاد ایران دارد، اما هرچه این بیماری بیشتر 
در اقتصاد ایران بماند، هدف بزرگ جذب س��رمایه های 
خارجی در راس��تای توس��عه کش��ور به عقب می افتد، 
چراکه سرمایه گذار خارجی، نخستین مالک خود برای 
س��رمایه گذاری در یک کشور را شفافیت و امنیت قرار 
می دهد. در هشت سال دولت های نهم و دهم شاخص 
ش��فافیت در اقتصاد ایران براس��اس گزارش س��ازمان 
بین المللی شفافیت، بیش از 20 پله سقوط کرد، اگرچه 
دولت یازدهم تالش بس��یاری برای بازگشت این رتبه 
در س��طح کشورهای جهانی داش��ته است، اما موضوع 
فساد ریشه های قدیمی دارد و برای حل آن، نیاز است 
 که ابتدا ریشه ها خشکیده شود. در همین زمینه، علی 
دینی  ترکمانی، اس��تادیار پژوهشکده بازرگانی معتقد 
اس��ت که »تودرتوی��ی نهادی« عامل اصلی فس��اد در 
بخش ه��ای اداری کش��ور اس��ت. او در گفت وگ��و ب��ا 
خبرآنالین بر این باور اس��ت که »برای مقابله با فساد و 
ایجاد شفافیت در اقتصاد الزم نیست قوه مجریه کوچک 
شود، بلکه مراکز قدرت و تصمیم گیری حتی در سیستم 

نظارتی باید کمتر شوند.«
دینی ترکمان��ی درباره دولتی ب��ودن اقتصاد ایران 
و نقش آن در گس��ترش فس��اد گف��ت: »فرضیه ای 
در چارچ��وب مکت��ب اقتصادی »انتخ��اب عمومی« 
مطرح می ش��ود و باور دارد ک��ه دولتی بودن اقتصاد 
منجر ب��ه رانت جویی می ش��ود. این مکت��ب معتقد 
اس��ت مقام های دولتی هم مانند بقیه مردم هستند 
و همانطور که مردم به دنبال بیشترکردن منافع خود 
هستند، آنها نیز به دنبال حداکثر منافع شان هستند. 
وقت��ی تش��کیالت دولت بی��ش از اندازه گس��ترش 
یاب��د، مقامات می توانند از امکان��ات خود در افزایش 
منافع شان اس��تفاده کنند. بنابراین توصیه سیاستی 
این مکتب، کوچک ش��دن و محدود شدن تشکیالت 
دولتی است. با محدودیت تشکیالت، رانت جویی که 
همان فساد اس��ت نیز کمتر خواهد شد. رانت یعنی 
اس��تفاده از امکانات دولتی در جهت حداکثرس��ازی 

منافع شخصی.«
اس��تادیار پژوهشکده بازرگانی ادامه داد: »با این حال، 
این دیدگاه واقع بینانه نیس��ت، چون توجهی به سازمان 
درونی دولت ندارد. ما می توانیم دو اقتصاد مشابه از نظر 
بوروکراسی اما از نظر فس��اد متفاوت را در نظر بگیریم. 
کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن هر دو دولت های رفاهی 
و بزرگ دارند، اما از نظر فساد در رتبه بندی های جهانی 
س��الم تر از دیگر کش��ورها هس��تند. دلیل آن است که 
نظام اداری این کش��ورها از افرادی منتخب با معیارهای 
شایسته س��االرانه تش��کیل شده اس��ت. لذا هرم نیروی 
انسانی این کشورها از افراد با قابلیت های فنی و تخصصی 
بس�یار باال ساخته شده که خود را به راحتی درگیر فساد 
نمی کنند. غیر  از این حالت نمی توان توضیح داد که چرا 
در ژاپن بعد از زلزله دانشمندان هسته ای جان خود را به 

خطر می اندازند و در نیروگاه ها می مانند.«

سرمایه ها چگونه بین بازارها 
جابه جا می شوند؟ 

یک تص��ور عموم��ی در بین آحاد م��ردم و حتی 
برخی کارشناسان اقتصادی وجود دارد که بازارهای 
سرمایه گذاری همانند ظروف مرتبطه است و سرمایه 
همواره به صورت س��یال در حال حرکت از بازاری به 
بازار دیگر اس��ت. به دلیل همین منطق س��اده است 
که تصور می شود وقتی سود یک بازار سرمایه گذاری 
کاهش می یابد، سرمایه ها »حتما« به بازارهای دیگر 
منتق��ل می ش��ود. از همین رو اس��ت ک��ه همواره با 
کاهش نرخ س��ود در شبکه بانکی، بحث های فراوانی 
در بین عموم مردم و کارشناس��ان و فضای رسانه ای 
درباره مقاصد احتمالی س��پرده ها پس از کاهش نرخ 

سود بانکی شکل می گیرد. 
اما آیا س��رمایه ها صرفا با کاهش نرخ سود بازدهی 
در یک بازار س��رمایه گذاری همانند بازار سپرده های 
بانک��ی از آن ب��ازار مهاج��رت می کنن��د؟ و در این 
صورت، ک��دام بازارها می توانند مقاصد مطمئن برای 

سرمایه های خارج شده از بانک ها باشند؟ 
واقعیت این اس��ت که کاهش نرخ بازدهی در یک 
بازار صرف��ا دلیلی برای مهاجرت س��رمایه ها از یک 
بازار نیس��ت. بازارهای سرمایه گذاری همانند ظروف 
مرتبطه نیس��ت که کاهش س��ود در یک بازار حتما 
منج��ر به افزایش تقاضا برای دیگر بازارها ش��ود؟ به 
بیان س��اده، کاهش نرخ سود در شبکه بانکی کشور 
به تنهایی دلیلی برای مهاجرت بخش��ی از سرمایه ها 
به س��مت بازارهای موازی همانند بازار سرمایه، بازار 
مس��کن یا بازار طال و ارز نیست. در شرایط واقعی، با 
کاهش نرخ س��ود یک ب��ازار، بازارهای جایگزین باید 
س��یگنال های اولیه از پتانس��یل و امکان سودآوری 
بیشتر و جذابیت را به س��رمایه گذاران نشان دهد تا 
بتوانند میزبان بخشی از س��رمایه های خارج شده از 
بازار دیگر باشد و تا زمانی که سیگنال هایی از رشد و 
امکان سودآوری بیشتر از مقصد کنونی سرمایه برای 
س��رمایه گذاران ارسال نش��ود، حتی با وجود کاهش 
نرخ س��ود بازارها، الزاما سرمایه ها از آن بازار همانند 

بازار سپرده های بانکی خارج نمی شود. 
با همین مفهوم اس��ت که در ش��رایط فعلی، کاهش 
نرخ سود سپرده گذاری الزاما دلیلی برای افزایش یکباره 
تقاض��ا مثال در ب��ازار خریدوفروش مس��کن و افزایش 
قیمت ها در این بازار نیس��ت، زیرا بازار مسکن به دلیل 
موانع و س��اختار خاص خود در ش��رایط فعلی، به رغم 
کاهش نرخ س��ود بانکی سیگنال های امکان و جذابیت 
میزبان��ی را برای س��رمایه گذارانی ک��ه به دنبال خروج 
منابع خود از ش��بکه بانکی هستند، ارسال نمی کند و 
در نتیجه امکان شکل گیری یک موج فزاینده تقاضای 

سرمایه گذاری در این بازار بسیار ضعیف است. 
با همی��ن قاعده کاهش نرخ س��ود بانکی الزاما به 
معنی خروج پول از شبکه بانکی نیست. باید تحوالت 
بازارهای بورس، مسکن، ارز و طال را جداگانه تحلیل 
کرد و دید آیا س��یگنال هایی از رونق و س��ود بیشتر 
از بان��ک را طی ماه های آینده برای س��رمایه گذاران 

ارسال می کند؟ 

سیامك قاسمی
 کارشناس اقتصادی

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com
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 »محمدج��واد ظریف« در نخس��تین 
گفت وگو پس از اخذ رأی اعتماد مجلس 
به عنوان وزیر امورخارجه دولت دوازدهم، 
از راه ان��دازی معاونت اقتص��ادی در این 
وزارتخانه خبر داد. ظریف آن زمان گفت: 
در زمینه صادرات بر ص��ادرات کاالهای 
غیرنفت��ی، خدم��ات فنی و مهندس��ی و 
نیروی کار تاکید می کنیم تا این صادرات 
مانعی برای تحریم دوباره ایران باشد. در 
بخش واردات نیز به واردات سرمایه های 
ج��ذب  و  کش��ور  از  خ��ارج  ایرانی��ان 
س��رمایه گذاری خارجی، جذب فناوری و 
واردات گردش��گر در زمینه های فرهنگی 
و سالمت توجه ویژه ای کرده ایم. به گفته 
وی، یک��ی از مش��کالت و موانع داخلی 
ب��رای جذب س��رمایه خارج��ی، طوالنی 
ش��دن زم��ان جذب س��رمایه ب��ه دلیل 
دقتی اس��ت که در این بخش می ش��ود. 
به گ��زارش ایرنا، ظری��ف اضافه کرد: در 
بخ��ش ص��ادرات نیز ای��ن دقت ها وجود 
دارد و مانع اقدام های بخش خصوصی در 
بازارهای جهانی می شود، بر همین اساس 
از دو س��ال پیش، یک بانک اطالعاتی در 
وزارت ام��ور خارجه به صورت آزمایش��ی 
برای تبادل اطالعات اقتصادی بین داخل 

و خارج راه اندازی شده است. 

مخالفان و موافقان
در ای��ن س��ال ها راه ان��دازی معاون��ت 
اقتص��ادی در وزارت امورخارجه بیش از 
آنکه در بیرون بدنه حاکمیتی با مقاومت 
همراه شود، با مخالفان سرسختی از خود 
دولت روبه رو شده و شاید این، مهم ترین 
مانع برای احیای این س��اختار بود. برای 
نمون��ه، »ولی اهلل افخم��ی راد« که اکنون 
مع��اون اقتصادی و برنامه ریزی س��ازمان 
تامین اجتماعی است، در این باره گفت: 
بسیاری از فعالیت هایی که امروز به انجام 
رس��یده ب��ا حمایت وزارت ام��ور خارجه 

اس��ت اما فعالیت کردن بخش اقتصادی 
در وزارت امور خارجه باعث همپوش��انی، 
اختالف نظر یا موازی کاری می ش��ود. وی 
که آن زمان مع��اون وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت و همچنی��ن رئیس س��ازمان 
توس��عه تجارت ای��ران بود، در نشس��ت 
هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران 
اضاف��ه ک��رد: ات��اق بازرگان��ی و وزارت 
صنع��ت مس��ئولیت توس��عه اقتصادی و 
تج��اری کش��ور را برعهده دارن��د و بنده 
برداش��ت می کنم آنچ��ه در وزارت امور 
خارج��ه صورت می گیرد و همکاری هایی 
ک��ه وج��ود دارد اگر به س��مت معاونت 
اقتص��ادی ب��رود ام��کان خدش��ه در آن 
وجود دارد. یکی از دیپلمات های پیشین 
وزارت امورخارجه، نیز هجدهم مردادماه 
ه��دف از تغییر س��اختار و ایجاد معاونت 
اقتصادی را »پاسخگویی به مسائل روز« 
و »دیپلماس��ی اقتص��ادی« عن��وان کرد 
اما در عی��ن حال تاکید کرد بخش��ی از 
نظ��ر مخالفان این طرح درس��ت اس��ت. 
»علی اکب��ر ف��رازی« تصریح ک��رد: اگر 
ای��ن روال بر مبنای گذش��ته پیش برود، 
نتیجه ای نخواهد داد. چون در گذش��ته 

تفاهم نامه ای ب��ا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت امضا ش��د و آنها رایزنان بازرگانی 
را اع��زام می کردند اما رایزن��ان زیر نظر 
س��فیر انجام وظیفه می کردند و بیش��تر 
به کار نگرش اداری داش��تند، نه نگرش 

تجاری و بازرگانی. 

راه گشایی برای تولید و اشتغال
در همین پیوند، رئیس کمیسیون اتاق 
بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران به ایرنا می گوید: توجه به سیاس��ت 
خارج��ی در همه ابعاد اقتصادی، تجارت، 
حمل و نقل و ترانزیت س��بب می شود در 
همه مراح��ل - از بارگی��ری و ترابری تا 
توزیع - اشتغال ایجاد کنیم. »محمدرضا 
ش��مس اردکانی« توضیح می دهد: وقتی 
یک س��رمایه گذار ج��دی می آید فناوری 
نوین نیز به کشور وارد می شود. البته این 
را نیز باید در نظر گرفت که فناوری توسط 
انسان های متخصص جذب می شود. برای 
این منظور باید با دنیا تعامل داشت.  وی 
ی��ادآوری می کند: دیدیم که این نگاه در 
دیپلماسی سیاس��ی موثر بود و به توافق 
اقدام  هس��ته ای برج��ام )برنامه جام��ع 

مشترک( رسید و اکنون باید برای تامین 
»به عی��ن« برجام کوش��ید. عضو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران تاکید می کند که برای 
افزایش تولید و اش��تغال باید جایی برای 
ارتق��ای روابط خارجی و جذب س��رمایه 

دیگر کشورها باز کرد. 

فرصت هایی برای اقتصاد ایران
در دول��ت دوازدهم با توج��ه به توافق 
برجام انتظار م��ی رود فرصت های زیادی 
پی��ش پای اقتصاد ای��ران قرار  گیرد تا در 
با  دوران پس��ابرجام تج��ارت بین المللی 
دیگ��ر کش��ورهای جه��ان را ارتقا دهد و 
از این راه منافع ملی بیش��تری را نصیب 
کش��ور کند. ش��اید به همی��ن دلیل و با 
همی��ن ن��گاه، رئیس جمه��وری بارها از 
ظریف خواس��ته اس��ت ش��رایط را برای 
افزایش ارتباطات اقتصادی با کش��ورهای 
مختل��ف دنی��ا فراهم آورد. ب��ا این همه، 
به نظر می رس��د با توجه ب��ه تجربه های 
پیش��ین مش��کل یابی، ارزیاب��ی ش��رایط 
کنون��ی و نیازه��ای روز ضروری اس��ت. 
ب��رای نمونه بس��یاری از بازرگانان ایرانی 
از نخس��تین الزامات تج��ارت بین المللی 
برخوردار نیستند و س��ودآوری آنی را به 
توسعه بازار و مناسبات ترجیح می دهند. 
در این زمینه وزارت امور خارجه می تواند 
با سیاس��ت گذاری مناس��ب، به بازرگانان 
بازارهای هر کش��ور و زمینه های مساعد 
برای توس��عه مناس��بات و جل��ب اعتماد 
مصرف کنن��ده را معرف��ی کند. از س��وی 
دیگر، ض��روری اس��ت دس��ت اندرکاران 
معاون��ت اقتص��ادی وزارت امور خارجه با 
زیر و بم امر س��رمایه گذاری و شیوه های 
جذب س��رمایه گذاران به طور کامل آشنا 
باش��ند ت��ا در ای��ن زمینه، بسترس��ازی 
درس��تی برای حرک��ت بازرگانان صورت 

گیرد. 

بخش مس��کن در آستانه پیش رونق 
تحت تاثیر پنج محرک جدید در فصل 
احتماال وضعیت خود  پس��اجابه جایی 
را نس��بت به تابس��تان از نظ��ر تعداد 
معامالت حفظ خواهد کرد. چشم انداز 
اقتصادی مناس��ب، تحری��ک تقاضا از 
طریق تس��هیالت ارزان قیمت، نگرانی 
از رس��یدن نرخ رشد قیمت مسکن به 
ت��ورم عمومی، ارائه تخفیف از س��وی 
مالکان واحدهای نوساز و برنامه دولت 
برای نوس��ازی بافت ه��ای ناکارآمد از 
جمله محرک ه��ای امیدوارکننده بازار 
مس��کن در نیم��ه دوم ۱۳۹۶ خواهد 
ب��ود. ب��ا توجه ب��ه متوس��ط بازدهی 
۴۰درصد بخش مس��کن طی ۴۰ سال 
گذشته و تکمیل دوره رکود ۴۸ ماهه 
مسکن، رونق این بازار با ورود دو گروه 
سرمایه گذاران »سفته باز« و خریداران 
واقعی قوت گرفته اس��ت. در مردادماه 
سال جاری ۱۸ هزار معامله مسکن در 
ش��هر تهران انجام ش��د و احتماال در 
پاییز به دلیل پای��ان فصل جابه جایی 
ب��ا افت اندکی از نظ��ر تعداد معامالت 

مواجه می شویم. 
با اینکه قیمت مسکن در شهر تهران 
۴.۶۷ میلیون تومان اس��ت نرخ رش��د 
آن هن��وز ۱.۵درصد پایین ت��ر از نرخ 
تورم قرار دارد، اما رش��د ۶.۲درصدی 
قیمت مس��کن ش��هر تهران نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل نشان می دهد 
که ش��رایط برای ورود سرمایه گذاران 
آینده نگر فراهم شده است. به گزارش 
نش��ان  میدانی  گزارش ه��ای  ایس��نا، 
می دهد به دنبال خواب س��رمایه طی 
چه��ار س��ال اخیر، برخی س��ازندگان 
واحدهای متوس��ط قیم��ت مجبور به 
ارائه تخفیف از ۵ تا ۲۰ درصد شده اند 
ک��ه می تواند در ورود تقاضای میانه به 
بازار مسکن موثر باشد. از ابتدای سال 
۱۳۹۶ بازار مسکن شهر تهران با چند 
ریزنوس��ان در بافت فرس��وده، بخش 
امالک کوچ��ک مت��راژ و ارزان قیمت 
نش��انه های خروج غیرتورمی از رکود 
را ای��ن بار از جنوب ش��هر تهران بروز 
داده که پیشتازی منطقه ۱۲ به عنوان 

دربردارنده بیش��ترین پالک های بافت 
فرس��وده در رش��د متوس��ط قیم��ت 
مس��کن با افزای��ش ۱۳درصدی طی 
تیرماه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
قبل، افزای��ش ۵۶ درصدی پروانه های 
س��اختمانی در مناطق ۱۱ و ۱۲ طی 
چهار ماه و رش��د ۴۹درص��دی تقاضا 
برای خرید واحدهای ۱۶ تا ۲۰ س��ال 
موید این مس��ئله اس��ت. با این حال 
تع��داد معامالت بازار مس��کن ش��هر 
ته��ران در تیرماه س��ال جاری کاهش 
۲.۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه 

سال قبل تجربه کرد. 
حام��د مظاهریان � مع��اون وزیر راه 
و شهرس��ازی � می گوید: چهار س��ال 
اس��ت که قیم��ت مس��کن پایین تر از 
نرخ ت��ورم ب��وده و خری��داران واقعی 
خرید می کنند که خبر خوبی اس��ت. 
باید درصد افزایش قیمت مسکن را با 
تورم س��االنه مقایسه کرد. اگر افزایش 
قیمت مس��کن پایین تر از ن��رخ تورم 
باش��د، نش��ان می دهد که ای��ن بازار 
خالی از دس��ت س��فته گران اس��ت و 
خریداران واقعی وارد این بازار شده اند 
که هم اکنون این گونه است. با توجه به 
اینکه افزایش قیمت ۵.۶ درصد و تورم 
حدود ۱۰درصد اس��ت پس هنوز بازار 

مسکن سودده نیست. 
لذا کس��ی به این نتیجه نرسیده که 
پ��ول را از بانک بیرون بی��اورد و وارد 
بازار مسکن ش��ود. با اینکه مسکن به 
دوره پیش رونق خود نزدیک می شود، 
کارشناس��ان معتقدن��د ب��ا توج��ه به 
عوامل��ی همچ��ون کاه��ش مهاجرت، 
اس��کان جمعیت و مازاد ۴.۷ میلیون 
مس��کن خالی و نیمه خالی در کشور، 
جه��ش قیمت مس��کن بعی��د به نظر 
می رس��د. حال حسام عقبایی � رئیس 
اتحادی��ه مش��اوران ام��الک � معتقد 
است: نیمه دوم سال جاری پایان دوره 
رکود مس��کن خواهد ب��ود اما جهش 
قیمت نخواهیم داشت. پیش بینی من 
این است که افزایش قیمت مسکن در 
حد ۱۰ درصد متناس��ب ب��ا نرخ تورم 

اتفاق بیفتد. 

آیا پایان رکود مسکن فرا  می رسد؟ 

بازار مسکن در دوره پیش رونق

احیای رویکرد همزیستی تجارت و سیاست در دولت دوازدهم

راهبرد دیپلماسی برای رونق اقتصادی
حمل و نقل ریلی

نفت

وزیر راه و شهرسازی: 
شهرسازی ریل پایه در دستور کار است

عب��اس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه 
تاکنون شهرس��ازی در ایران، خودرومحور بوده اس��ت، 
گفت: شهرس��ازی ریل پایه در دستور کار این وزارتخانه 
قرار گرفته اس��ت که برای اجرای آن باید دو دهه تالش 
کرد. به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: از طریق شهرس��ازی ریل پایه میزان دسترسی، 
ایمنی و آرامش روانی بهتر می ش��ود. عضو کابینه دولت 
دوازدهم با اشاره به بحث نوسازی ناوگان در حمل و نقل 
بیان داشت: بخشی از حمل و نقل که مربوط به کالنشهرها 
می ش��ود، حمل و نقل حومه ای است. به طور مثال، روزانه 
ح��دود یک میلی��ون و ۲۰۰ هزار نفر از حومه به ش��هر 
تهران سفر می کنند که ۹۸درصد این سفرها با خودروی 
ش��خصی انجام می ش��ود. وی افزود: این حجم از سفر با 
خودروی ش��خصی در وقت، آلودگ��ی و تصادفات نقش 
قابل توجهی دارد. آخوندی به نقش حمل و نقل حومه ای 
ریلی در برنامه شش��م اش��اره کرد و گفت: امسال سال 
اول برنامه ششم است و برای توسعه حمل و نقل حومه ای 
ما به سرمایه گذاری در زیرس��اخت و ناوگان نیاز داریم. 
وزیر راه و شهرس��ازی جذب س��رمایه گذاری بین المللی 
در بخش حمل و نقل را مهم دانس��ت و گفت: طرح های 
ارائه ش��ده از س��وی وزارت راه و شهرسازی برای توسعه 
حمل و نقل ریلی حدود ۲۸ میلیارد دالر به سرمایه گذاری 
نی��از دارد که این عدد بای��د مورد توجه دولت و مجلس 
قرار گیرد. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برای توسعه 
حمل و نقل ریلی باید صندوق توسعه ملی وارد این بحث 
شود که در برنامه ششم توسعه به آن توجه شده است. 

مسکو: صادرات نفت ایران به 
روسیه به زودی آغاز می شود

روسیه اعالم کرد که صادرات نفت ایران به این کشور 
از طریق ش��رکت دولتی »پروم سریو ایمپورت« روسی 
در برابر کاال در آینده نزدیک آغاز می ش��ود. وزیر انرژی 
روسیه به تازگی اعالم کرد که ممکن است این کشور در 
یک ماه آینده واردات نفت از ایران را آغاز کند. وی پیش 
از ای��ن اعالم کرده بود ک��ه دو طرف برای عرضه روزانه 
۱۰۰ هزار بشکه نفت ایران به روسیه به زودی به توافق 
دس��ت خواهند یافت که ممکن اس��ت در قالب عرضه 

فیزیکی یا سوآپ )معاوضه( انجام شود. 

یادداشت

صنعت

تغییر قوانین، موتور محرک اقتصاد 
نیست

در س��ال۹۶ به عنوان نخستین س��ال اجرای برنامه 
شش��م توس��عه، دولت موظف به اجرای قوانین برنامه 
توسعه  در حوزه صادراتی بود تا این جاده برای تولیدات 
صادراتگ��را هموار ش��ود. براس��اس این قان��ون، دولت 
مکل��ف به اجرای ضریب صفر مالیاتی برای صادرات به 
جای معافیت مالیاتی »در برنامه پنجم توس��عه« بوده 
و از طرف دیگر مس��تثنا ش��دن صادرات مواد خام در 
دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. طبق قانون، ۲۰درصد 
معافی��ت مالیاتی به صادرات م��واد خام تعلق گرفته و 
۸۰درصد دیگر نیز مش��مول پرداخت مالیات می شوند 
تا با ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان، تولیدات صادراتگرا 
افزای��ش یافته و با ایجاد ارزش افزوده بر این نوع کاالها، 
درآمدزایی مناس��بی عاید کش��ور ش��ود. بهره گیری از 
تخفیف ه��ا و مش��وق های صادراتی من��وط به افزایش 
همزمان زیرس��اخت های صادراتی اس��ت. تا زمانی  که 
مش��کالت زیرس��اختی و س��اختاری حاکم بر تولید و 
صادرات برطرف نش��ود و سطح س��رمایه گذاری ها در 
بخش های مختلف ف��رآوری کاالهای خام افزایش پیدا 
نکند، همچنین قیمت تمام ش��ده مواد خام و کاالهای 
اولیه برای تولید همچنان باال و غیررقابتی باشد، طبیعی 
است که وضع قوانین جدید نمی تواند منجر به افزایش 
انگیزه تولیدکننده و رشد ارزش افزوده در کشور شود. 
وضع قوانین جدید حت��ی بر کاالهای تولید داخل هم 
تأثیر چندانی ن��دارد. وضع قانون عوارض بر صادرات یا 
اخذ مالیات از بخش��ی از کاالهای صادراتی در شرایط 
کنونی نمی تواند خیلی در رشد ارزش افزوده نقش آفرین 
باشد. تأثیرگذاری رفع مشکالت زیرساختی و ساختاری 
در اقتصاد همانند نرخ ارز، سیس��تم حمل و نقل، روابط 
بانکی، س��هولت ورود س��رمایه گذار، پیش بینی پذیری 
آین��ده بازار و . . . در کن��ار قوانین جدید »قانون برنامه 
ششم« می تواند به تولیدکننده این انگیزه را تزریق کند 
که کاالیی با ارزش افزوده تولیدکند، در غیر این  صورت 
وض��ع عوارض بر صادرات یا گرفتن مالیات از بخش��ی 
از کاالهای صادراتی، نمی تواند در افزایش ارزش افزوده 

اقتصاد ایران کمک چندانی را داشته باشد.
 

۱3 هزار طرح صنعتی با پیشرفت 
باالی ۵۰درصد فعال است

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ایران با بیان اینکه بی��ش از ۱۳ هزار طرح 
صنعتی با پیش��رفت باالی ۵۰درصد در کشور فعال 
اس��ت، گفت: با افتتاح این طرح ها بالغ بر ۴۴۴ هزار 
نفر اش��تغال جدید ایجاد می شود. علی یزدانی گفت: 
در ح��ال حاض��ر بیش از ۴۹ هزار جواز تأس��یس در 
کشور به عنوان طرح صنعتی صادر شده و فعال است. 
وی ادام��ه داد: در کل کش��ور ۸۴ هزار و ۹۵۶ واحد 
صنعت��ی دارای پروانه بهره برداری فعال اس��ت. وی 
ادام��ه داد: در حال حاضر ۷۰ هزار و  ۵۲۱ قرارداد با 
س��رمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور 

منعقد شده است. 

روایت جهانی از رشد فوالد ایران
آخرین گزارش انجمن جهانی فوالد حکایت از رشد 
۱۵درصدی تولید این محصول در هش��ت ماهه سال 
میالدی جاری و ماه آگوس��ت دارد. آمارهای آخرین 
گزارش انجمن جهانی فوالد نش��ان می دهد که رشد 
فوالد ایران در سال جاری ادامه دارد و توانسته است 
در هش��ت ماه گذش��ته تولید خود را نسبت به زمان 
مشابه در س��ال قبل ۱۵.۷درصد افزایش دهد که بر 
این اساس در هش��ت ماه یعنی تا پایان ماه آگوست 
س��ال ۲۰۱۷ ایران ۱۳ میلیون و ۴۴۷هزار تن فوالد 
خام تولید کرده که این مقدار زمان مش��ابه در سال 
۲۰۱۶ می��الدی ۱۱ میلی��ون و ۶۲۱ ه��زار تن بود. 
همچنی��ن این گزارش نش��ان می دهد که خاورمیانه 
در هش��ت ماهه اول امس��ال در مجموع ۲۰ میلیون 
و ۷۹۰ ه��زار ت��ن تولید فوالد داش��ته ک��ه بیش از 
۵۰درصد آن سهم ایران بوده است. به گزارش ایسنا، 
اطالع��ات تولید ماهان��ه در این گ��زارش بیانگر این 
اس��ت که در ماه آگوست امس��ال، ایران یک میلیون 
و ۷۵۰ه��زار تن فوالد خ��ام تولید کرد که این مقدار 
۱۵.۱درصد رش��د را نسبت به زمان مشابه سال قبل 
نش��ان می دهد، به طوری که این رقم در ماه آگوست 
۲۰۱۶ مع��ادل یک میلی��ون و ۵۲۰ هزار تن بود. در 
این گزارش آمده است که تمام کشورهای فوالدساز 
جهان مجموعا در هشت ماه اول ۲۰۱۷، یک میلیارد 
و ۱۲۱ میلی��ون و ۷۳۸ ه��زار تن ف��والد خام تولید 
کردند که این رقم نس��بت به س��ال قبل ۴.۹درصد 
رشد داش��ته اس��ت. تولید کل فوالد اروپا در هشت 
ماهه اول سال ۱۱۲ میلیون و ۷۰۱ هزار تن و تولید 
کل فوالد آس��یا ۷۷۶ میلی��ون و ۶۵۷ هزار تن بوده 
است که از این مقدار ۵۶۶ میلیون ۴۰۵ هزار تن آن 
س��هم چین است. همچنین میزان تولید ماه آگوست 
۲۰۱۷ فوالد در جهان نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش 

۶.۳درصدی داشته است. 

محمد الهوتی 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران



ارز  ب��رای ح��ذف  گام ه��ا  نخس��تین 
مبادالتی برداشته شده و برخی نوسانات 
بازار ارز منجر به آن ش��ده که بسیاری از 
کارشناسان نس��بت به تبعات تورمی آن 
هش��دار داده و به دول��ت و بانک مرکزی 
راهکارهایی ارائ��ه کنند که مانع افزایش 

افسارگسیخته نرخ ارز شود. 
به گزارش ایس��نا، در سال های گذشته 
عدم اقدام برای تک نرخی کردن ارز یکی از 
انتقاداتی بود که علیه رفتار اقتصادی دولت 
یازدهم مطرح می ش��د. اغلب کارشناسان 
اقتصادی انتقاد داش��تند ک��ه دولت نباید 
در تک نرخی کردن ارز تعلل کند. به دلیل 
هزینه هایی که بر اقتصاد تحمیل می شود 
ک��ه در رأس آنها می ت��وان به تقویت میل 
به رانت جویی و تضعی��ف بنیه صادراتی و 

افزایش میل به واردات اشاره کرد. 
مس��ئوالن اقتص��ادی کش��ور و به ویژه 
رئیس کل بانک مرکزی نیز در چهار سال 
گذش��ته مدام در مقاط��ع زمانی مختلف 
برای اع��ام ارز تک نرخی زم��ان تعیین 
می کردن��د. در عم��ل البت��ه هیچ یک از 
زمان بندی های تعیین شده محقق نشد و 
پاسخ مسئوالن دولتی به این موضوع هم 
عمدتا خاصه می ش��د در اینکه به لحاظ 
ش��رایط بازار ارز »وقت تک نرخی ش��دن 

ارز« فرا  نرسیده است. 
نم��ود ای��ن اتف��اق به وی��ژه در انتهای 
س��ال ۱۳۹۵ قابل مش��اهده است. وقتی 
مس��ئوالن امر قول ارز تک نرخی تا پایان 
س��ال داده بودند، ول��ی به ظاهر به دلیل 
شوکی که از دی ماه تا پایان سال گریبان 
ب��ازار ارز را گرف��ت و ارز تا ۴۰۰۰ تومان 
صعود کرد، دولت از تک نرخی کردن ارز 

منصرف شد. 
این امر به ویژه از آن جهت قابل بررس��ی 
است که احتماال یکی از نگرانی های دولت 
تبعات تورمی چنین اقدامی بود؛ موضوعی 
که ممکن بود در آستانه انتخابات دستاورد 
مه��م اقتصادی دول��ت را مخدوش کند. با 

این هم��ه با گذر کمتر از س��ه ماه پس از 
انتخاب��ات، دولت باالخره تصمیم گرفت به 
یکس��ری اصاحات در حوزه بانکی دست 
بزند که یکی از آنه��ا را می توان حذف ارز 
مسافرتی و اس��تارت برای حذف مبادالتی 
دانست.  این تصمیم توامان بود با اقداماتی 
از قبیل کاهش نرخ سود بانکی و بیم هجوم 
پول های سرگردان به بازار ارز و البته فصل 
پرمبادله ارزی که تقاضا برای اس��تفاده از 
ارز را باال می برد. نتیجه آن ش��د که طبق 
پیش بینی ها قیم��ت ارز افزایش یافت و به 

بیش از ۳۹۰۰ تومان رسید. 

بیم جهش تورم
کارشناس��ان  از  بس��یاری  زع��م  ب��ه 
اقتصادی در درس��تی سیاست تک نرخی 
ش��دن ارز تردی��دی نیس��ت ول��و اگر تا 
ح��دی ت��ورم زا باش��د. همچنانکه گرچه 
تک نرخی شدن ارز در کوتاه مدت ممکن 
اس��ت تبعات تورمی ب��ر اقتصاد تحمیل 
کن��د، ولی در بلند م��دت جلوی مضرات 
دیگ��ری را می گی��رد ک��ه در گذش��ته 
گریب��ان اقتص��اد ایران را گرفت��ه بود. با 
این ح��ال اقتصاددان��ان معتقدند دولت 
 بای��د با برخ��وردی مس��ئوالنه ابزارآالت 

مورد نیاز را به کار ببندد تا ارز تک نرخی 
ت��ا جایی که ممکن اس��ت تبعات تورمی 
افسارگس��یخته ای را ب��ر اقتصاد کش��ور 

تحمیل نکند. 
اقتصاد ایران بعد از تجربه سال ها تورم 
فزاینده و نوس��انات شدید ارزی، توانسته 
اس��ت در چهار سال گذش��ته تا حدودی 
رنگ ثبات را به خود ببیند که عینی ترین 
نمود آن در تحقق تورم تک رقمی و دامنه 
۱۰ درصدی نوسانات ارزی در چهار سال 
قابل جس��ت وجو اس��ت. همین وضعیت 
سبب شده امیدواری ها برای ورود سرمایه 
به کش��ور افزایش یابد و دولت با افتخار 
اعام کند که یکی از دس��تاوردهایش در 
جه��ت فقرزدایی، جلوگی��ری از منقبض 
ش��دن بیش از پیش س��فره خانوار اقشار 

کم درآمد بوده است. 
 ب��ا این ح��ال در ش��رایط کنون��ی ارز 
ت��ک نرخی از دو س��و می توان��د تورم را 
افزای��ش دهد، ابت��دا اینک��ه هزینه های 
در  را  آن  و  داده  افزای��ش  را  تولی��دی 
هزینه نهایی کاال ببینیم و س��پس اینکه 
انتظ��ارات تورمی را افزای��ش دهد. البته 

دولت راهکارهایی هم دارد. 
کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی 

و بانکی به نقش آفرینی سفته بازان اشاره 
ک��رده و می گوید که دول��ت باید بتواند 
جلوی حمات و هجمه های س��فته بازان 
را بگیرد، در غیر  این صورت فعالیت آنها 
می توان��د به جهش ن��رخ ارز و به تبع آن 

افزایش تورم منجر شود. 
او البته ب��ه نقش آفرینی بانک مرکزی 
در این زمینه نیر اش��اره کرد و گفت که 
گسترش روابط کارگزاری ها کمک خواهد 
ک��رد دولت بتواند اعتبار و تس��هیاتی را 
که از بانک های خارجی می گیرد استفاده 

کرده و بازار ارز داخلی را کنترل کند. 
ای��ن زمین��ه غامرض��ا س��امی،  در 
اقتصاددان هم با اش��اره ب��ه رابطه تورم 
با ن��رخ ارز می گوید: اگر بپذیریم که نرخ 
ارز در نتیجه فاصله تورم اقتصاد کشور با 
اقتصاد بین الملل تعیین می ش��ود، دولت 
همچنان بای��د به سیاس��ت های کاهش 
ت��ورم خود ادام��ه دهد، که ن��رخ ارز در 
همین راس��تا افزایش چش��مگیری نیابد 
ت��ا به دنبال آن باز ش��اهد تبعات تورمی 

مضاعف نباشیم. 

بانک مرکزی چه می کند؟ 
برای جلوگی��ری از جه��ش ارز، طبعا 
یک��ی از اقدامات بانک مرکزی اس��تفاده 
از ذخای��ر خ��ود اس��ت. به زع��م برخی 
کارشناسان، شاید بتوان اقداماتی از قبیل 
اعام حذف گام ب��ه گام ارز مبادالتی را 
نیز راهی دانس��ت که بانک مرکزی برای 

مهار شوک در پیش گرفته است. 
ب��ا این حال نکته ای ک��ه در این میان 
اهمی��ت مضاع��ف دارد ای��ن اس��ت که 
مجموعه دولت چه اقداماتی در دس��تور 
کار دارد ک��ه توجه پول های س��رگردان 
را به س��وی بازار سرمایه و تولید بکشاند 
و مانع هجوم آنها به س��مت ب��ازار ارز و 
سایر بازارهای موازی شود؛ موضوعی که 
توفی��ق دول��ت در آن در میان مدت قابل 

بررسی است. 

مرک��ز آمار ای��ران نرخ تورم کل کش��ور 
در شهریورماه امس��ال را ۸ درصد، مناطق 
 ش��هری ۷.۸ و مناط��ق روس��تایی را نیز 

۸.۹ درصد اعام کرد. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، طبق 
اعام مرکز آم��ار ایران، ش��اخص کل )بر 
مبنای۱۰۰=۱۳۹۰( در ش��هریورماه سال 
۱۳۹۶ برای کل کش��ور، مناطق ش��هری 
و روس��تایی به ترتی��ب ۲۵۲.۷، ۲۴۹.۸ و 
۲۶۴.۳ را نش��ان می دهد که نسبت به ماه 
قبل برای کل کش��ور ب��دون تغییر مانده 
اس��ت، در حالی که برای مناطق ش��هری 
 ۰.۱ درص��د افزای��ش و مناطق روس��تایی

 ۰.۶ درصد کاهش داشته است. 
۱- افزایش ش��اخص کل نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
کل کشور، مناطق ش��هری و روستایی به 
ترتی��ب ۸.۱، ۰. ۸ و ۸.۳ درصد اس��ت که 
نس��بت به همین اط��اع در ماه قبل برای 
کل کش��ور و مناط��ق ش��هری ۰.۱ واحد 
درصد و مناطق روستایی ۰.۶ واحد درصد 
کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص 
کل )ن��رخ تورم کااله��ا و خدمات مصرفی 
خانوار( در دوازده ماه منتهی به شهریورماه 
س��ال ۱۳۹۶ نس��بت به دوره مشابه سال 
قب��ل برای کل کش��ور ۸.۰ درصد، مناطق 
 ش��هری ۷.۸درص��د و مناطق روس��تایی 
۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطاع 
در مردادماه ۱۳۹۶، برای کل کشور، مناطق 
شهری و روستایی ۰.۱ واحد درصد افزایش 

یافته است. 
 ۲- ش��اخص گروه عم��ده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« در این ماه برای 
کل کشور، مناطق ش��هری و روستایی به 
ترتیب به ع��دد ۲۹۹.۱، ۳۰۱.۰ و ۲۹۵.۰ 
رس��ید که نسبت به ماه قبل، این اطاع به 
ترتیب ۱.۵، ۱.۲ و ۲.۲ درصد کاهش نشان 
می دهد. شاخص گروه عمده »خوراکی ها، 

آش��امیدنی ها و دخانیات« نس��بت به ماه 
مش��ابه سال قبل برای کل کشور و مناطق 
ش��هری ۱۰.۱ درصد و مناطق روس��تایی 
۱۰.۲ درصد افزایش نشان می دهد. درصد 
تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به 
ش��هریورماه ۱۳۹۶ نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری 
۱۱.۳ درص��د و ب��رای مناطق روس��تایی 
۱۱.۴ درصد اس��ت. ش��اخص گروه اصلی 
»خوراکی ها« در ماه مورد بررسی برای کل 
کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب 
به عدد ۲۹۶.۶، ۲۹۸.۸ و ۲۹۱.۵ رسید که 
نس��بت به ماه قبل به ترتی��ب ۱.۶، ۱.۳ و 
۲.۴ درصد کاهش نشان می دهد. شاخص 
گروه اصل��ی »خوراکی ها« نس��بت به ماه 
مش��ابه سال قبل برای کل کشور و مناطق 
ش��هری ۱۰.۲ درصد و مناطق روس��تایی 
۱۰.۳ درص��د افزایش نش��ان می دهد. نرخ 
تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور 
و مناطق ش��هری ۱۱.۴ درص��د و مناطق 

روستایی ۱۱.۵ درصد است. 
 ۳- ش��اخص گ��روه عم��ده »کاالهای 
غیر خوراک��ی و خدم��ات« در ش��هریورماه 
۱۳۹۶ ب��رای کل کش��ور، مناطق ش��هری 
و روس��تایی به ترتی��ب به ع��دد ۲۳۴.۲، 
۲۳۲.۳ و ۲۴۳.۶ رس��ید که نس��بت به ماه 
قبل، این اطاع برای کل کش��ور و مناطق 
 ش��هری ۰.۷ درص��د و مناطق روس��تایی

 ۰.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین 
میزان افزایش شاخص گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« نسبت به ماه مشابه 
سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری 
۷.۱ درصد و مناطق روس��تایی ۶.۸ درصد 
بوده اس��ت. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به 
ش��هریورماه ۱۳۹۶ نس��بت به دوره مشابه 
 س��ال قبل ای��ن گروه ب��رای کل کش��ور 
۶.۴ درص��د، مناطق ش��هری ۶.۳ درصد و 

مناطق روستایی ۶.۹ درصد است. 

مرکز آمار اعالم کرد
نرخ تورم ۸ درصدی در شهریورماه

چگونه می توان تبعات تورمی افسارگسیخته  تک نرخی کردن ارز را کاهش داد؟ 

راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز رئیس بانک مرکزی: 
سیستم بدون ربا در بانکداری اسالمی 

مانع ریسک های شدید می شود
رئیس بانک مرکزی  می گوید سیستم بدون ربا در 
بانکداری اسامی می تواند به عنوان یک محافظ برای 
تس��هیل مبادالت مالی عمل کرده و از ریس��ک های 

شدید جلوگیری کند. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، ولی اهلل س��یف در 
دومین روز برگزاری اجاس رؤس��ای بانک مرکزی 
کش��ور های عضو س��ازمان همکاری های اسامی در 
بدروم ترکیه با تاکید بر اینکه توسعه و تعمیق مالی 
پیش ش��رط الزم برای دس��تیابی به رشد اقتصادی 
اس��ت، افزود: نظام های مالی ب��ا کارکردهایی نظیر 
کسب اطاعات در مورد فرصت های سرمایه گذاری، 
نظارت بر س��رمایه گذاری ها، توزیع ریسک، تجمیع 
پس اندازه��ا و همچنین تس��هیل مبادل��ه کاالها و 
خدمات باع��ث کاهش هزینه های معاماتی و بهبود 
تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می شوند. 
وی ادام��ه داد: بر همین اس��اس، سیاس��ت گذاران 
پول��ی و مالی و در رأس آن بانک های مرکزی به مقوله 
توسعه و تعمیق مالی و استفاده از ظرفیت های موجود 
در این حوزه به منظور تقویت رش��د اقتصادی، توجه 
وی��ژه ای دارند. برگزاری اج��اس بانک های مرکزی و 
مقامات پولی کشورهای اسامی و حضور کارشناسان و 
صاحب نظران مالی می تواند فرصتی مغتنم برای طرح 

مباحث فنی و رفع مشکات موجود باشد. 
رئیس کل بانک مرکزی کش��ورمان خاطرنش��ان 
کرد: اگرچه توس��عه مالی نقش پررنگی را در تقویت 
تامین مالی و دس��تیابی کش��ورها به رشد اقتصادی 
مناس��ب ایفا کرده اس��ت، لیکن تجرب��ه بحران های 
مالی در دو دهه گذش��ته به خوبی گواه این اس��ت 
ک��ه توجه صرف به توس��عه نظام مال��ی و غفلت از 
ریسک های موجود در این زمینه، می تواند منجر به 
بی ثباتی در نظام های مالی و سرایت بحران از بخش 
مالی به بخ��ش واقعی و به تبع آن ایجاد هزینه های 

مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی شود. 
س��یف ادامه داد: بر همین اس��اس پ��س از وقوع 
بحران ه��ای مالی جهانی، بانک ه��ای مرکزی عاوه 
ب��ر حف��ظ ثبات پول��ی و کنت��رل ت��ورم، در ایفای 
ماموریت های خود، بر پایش تحوالت بازارهای مالی 
و حفظ ثبات مالی تمرکز ویژه ای داشته اند. از سوی 
دیگ��ر، تجربه بح��ران مالی جهانی س��ال ۲۰۰۸ به 
افزایش چش��مگیر قوانین و مقررات در حوزه مالی و 
پولی منجر ش��ده است. نتیجه این رویکرد از طریق 
افزایش هزینه تجهیز سرمایه بانک ها، کاهش دامنه 
فعالیت و ح��ذف خدمات با ریس��ک باالتر بانک ها، 
به ش��کل کاهش خدمات ده��ی بانک های بزرگ در 

بازارهای کوچک و نوظهور نمود داشته است. 
وی در ادامه گفت: به بیان دیگر، برقراری مقررات 
س��خت گیرانه با ه��دف ایج��اد ثب��ات در بازارهای 
مالی باعث ش��کل گیری روند نگران کننده ای به نام 
ریس��ک زدایی )de-risking(  بانک ها شده که به 
معنای کاه��ش یا حذف روابط بانک ه��ای بزرگ با 
بانک های کوچک و کشورهای در حال توسعه است. 
حتی اگر به اصاح این رویکرد در بلندمدت امیدوار 
باش��یم، لیک��ن در میان مدت هزین��ه آن به صورت 
کاه��ش س��طح دسترس��ی به نظ��ام مالی توس��ط 

کشورهای در حال توسعه پرداخت می شود. 
رئیس کل بانک مرکزی کش��ورمان با بیان اینکه 
ب��ا توجه ب��ه تهدی��دات و بی ثباتی جریان��ات مالی 
در بازاره��ای مال��ی بین المللی به وی��ژه اقتصادهای 
توس��عه یافته، تقوی��ت رواب��ط مال��ی چندجانب��ه و 
منطقه ای می تواند به عنوان یک اس��تراتژی مناسب 
جه��ت تامی��ن مال��ی پایدار و دس��تیابی به رش��د 
اقتصادی باال و پایدار در سطح ملی و منطقه ای مورد 
توج��ه قرار گی��رد، افزود: در چنین ش��رایطی نقش 
کشورهای عضو س��ازمان همکاری اسامی به عنوان 
دومین س��ازمان ب��زرگ بین الدول )بعد از س��ازمان 
ملل متحد( جهت برقراری روابط مالی قوی و پایدار 
از نقش و اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. دستیابی 
ب��ه این مهم با توجه به مش��ترکات فراوان فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی و موقعیت مناس��ب جغرافیایی 
کش��ورهای عضو امکان پذیر بوده و می تواند افزایش 
جریان مبادالت و سرمایه گذاری های بین  کشورهای 

مزبور را به دنبال داشته باشد. 
وی تاکید کرد: روابط مال��ی فی مابین می تواند از 
 طری��ق توس��عه همکارهای مالی و اقتص��ادی دو یا 
چند جانبه، گسترش روابط تجاری، ارتقای نظام های 
پرداخ��ت، ایجاد نهادهای مالی و بانکی مش��ترک و 

نظایر آن، تقویت شود. 
با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت های 
بانکداری اس��امی به عنوان بستری مشترک جهت 
تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود. 
اس��تفاده از ظرفیت های موجود در این زمینه نه تنها 
از حی��ث تقویت تامین مالی و س��رمایه گذاری حایز 
اهمیت است، بلکه حرکت در این مسیر ریسک های 
موجود به واسطه بروز بی ثباتی  مالی را نیز به میزان 
زی��ادی کاهش خواهد داد. عملک��رد بهتر بانک های 
اس��امی در مواجه��ه با بحران اخی��ر جهانی، توجه 
بس��یاری را به سمت چگونگی و س��ازوکار این نوع 
از بانکداری جلب کرده اس��ت.  س��یف تصریح کرد: 
سیس��تم بدون رب��ا در بانکداری اس��امی می تواند 
به عنوان ی��ک محافظ برای تس��هیل مبادالت مالی 

عمل کرده و از ریسک های شدید جلوگیری کند. 
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خبرنــامه

امضای 2 قرارداد تامین مالی خارجی 
با »اوبر بانک« اتریش و »دانسکه« 

دانمارک توسط بانک  پاسارگاد
بانک  پاس��ارگاد ب��ه همراه چند بانک دیگ��ر ایرانی، دو 
 ق��رارداد تامین مال��ی خارجی )فاینان��س( را با بانک های 
»اوب��ر بانک« اتریش و »دانس��که« دانمارک به ترتیب به 
ارزش یک میلیارد یورو و ۵۰۰ میلیون یورو امضا کرد. این 
قراردادها با حضور س��یداحمد عراقچی معاون ارزی بانک 
مرکزی، محمد خزاعی رئیس کل سازمان سرمایه گذاری 
و کمک ه��ای اقتصادی و فن��ی، عباداهلل موالیی س��فیر 
جمه��وری اس��امی ای��ران در اتری��ش، مدیران عامل و 
اعض��ای هیأت مدی��ره بانک ه��ای ایرانی منعقد ش��د.  به 
گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، قرارداد یک میلیارد 
یورویی ۱۴ بانک ایرانی از جمله بانک  پاس��ارگاد، با »اوبر 
بانک« اتریش، نخس��تین قرارداد تامی��ن مالی بانک های 
 ای��ران با بانک های اروپایی  پس از برجام به ش��مار می رود. 
 »اوبر بانک« یک بانک منطقه ای در قلب اروپاست که در 

کشورهای همجوار اتریش نیز فعالیت دارد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸۹۳دالر آمریکا

۴.۷۰۹یورو اروپا

۵.۲۵۸پوند انگلیس

۱.۰۷۱درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۲۱.۱۰۰مثقال طا

۱۲۰.۳۰۴هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۲۰۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۳۸.۲۰۰سکه طرح جدید

۶۳۳.۰۰۰نیم سکه

۳۵۳.۰۰۰ربع سکه

۲۴۷.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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پس از چند روز پیاپی رشد شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران در ش��هریورماه، 
فعاالن بازار سهام در نخستین روز مهرماه 
ش��اهد افت ۳۳ واحدی دماس��نج بورس 
بودن��د. در معامالت نخس��تین روز هفته، 
نماد ف��والد مبارکه اصفهان ب��ا 72 واحد، 
نم��اد ملی  صنایع  مس  ای��ران  با 67 واحد، 
نماد توس��عه  معادن  و فلزات  با ۳6 واحد و 
نم��اد معدنی و صنعتی گل گهر با ۳5واحد 
کاهش، بیش��ترین تأثیر منف��ی را بر افت 
شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نماد 
گس��ترش نفت و گاز پارسیان با 55 واحد، 
نماد پتروشیمی پردیس با 42 واحد و نماد 
ایران خودرو با ۳8 واحد افزایش بیشترین 
تأثیر منفی را بر برآورد نماگر بورس تهران 
داشتند. آیفکس نیز روز شنبه با رشد 5.7 
واحد روبه رو شد و تا رقم ۹6۳ واحدی باال 
رفت. همچنی��ن ارزش معامالت فرابورس 
تهران به رقم 4۱6 میلیارد تومان رس��ید و 
حجم معامالت رقم ۱۳6 میلیون س��هم و 

اوراق مالی را تجربه کرد. 

بازار سهام زیر سایه معامالت 
درون گروهی

معامله گران بورس تهران در نخس��تین 
روز از فص��ل پاییز در حال��ی با معامالتی 
متعادل در اغلب نمادهای معامالتی مواجه 
بودند که لزوم اصالح قیمت سهام در برخی 
نمادهای پیش��رو باعث ش��د بازار در الک 
اس��تراحت موقت فرو رود. بر این اس��اس 
بازار سهام زیر سایه معامالت درون گروهی 
حقوقی های حامی ش��اخص کل بورس در 
حالی ش��اهد غلبه عرضه بر تقاضای سهام 
از سوی معامله گران اغلب حقیقی بود که 
تقویت تقاضا در گ��روه خودرویی ها باعث 
ش��د روندی متع��ادل بر کلی��ت معامالت 
بازار س��هام حاکم شود. در این بین فرصت 
اصالح کوتاه قیمت��ی باعث تحرک برخی 
حقوقی ها برای جمع آوری س��هام بود که 
همچنان با هدف بازارس��ازی و استراتژی 
گام  س��هام  ب��ازار  در  کوتاه مدت نگ��ری 

برمی دارند. روز شنبه در گروه پتروشیمی ها 
نیز تک سهم های اوره  ساز این گروه با اقبال 
خریداران روبه رو شد. روز شنبه بازار سهام 
بازاری به نس��بت پرحجم بود که زیر سایه 
معامالت درون گروهی س��هامداران عمده 
فرصتی ب��رای اصالح کوتاه م��دت قیمت 
سهام پس از پشت سر گذاشتن یک هفته 

پرجنب وجوش را یافته بود. 

 معامالت درون گروهی حقوقی ها 
زیر ذره بین

در نخس��تین روز معامالت��ی هفته و در 
گروه فلزات اساس��ی، 64 میلیون س��هم به 
ارزش ۱4 میلی��ون تومان مورد دادوس��تد 
قرار گرفت. در این گروه ش��اهد افت قیمت 
در اکثریت سهم ها بودیم. روز شنبه در بازار 
معامالت عمده بورس بیش از 68۳ میلیون 

س��هم به ارزش بیشتر از 85 میلیارد تومان 
تنه��ا در ی��ک معامله در نم��اد بانک ملت 
ص��ورت پذیرف��ت و این دادوس��تد عنوان 
بیشترین حجم معامله را به خود اختصاص 
داد. از دیگر معامله ه��ای عمده می توان به 
دادوس��تدی در نم��اد نیرومحرکه به حجم 
۳۱۰میلیون سهم و به ارزش ۱28 میلیارد 
تومان اش��اره ک��رد که ای��ن معامله عنوان 
بیش��ترین ارزش معامله را از آن خود کرد. 
همچنین 45 میلیون س��هم لیزینگ رایان 
س��ایپا به ارزش کمت��ر از 6 میلیارد تومان 
میان سهامداران عمده این سهم با معامالت 
انتقالی همراه شد. در نماد توسعه معادن و 
فلزات نیز 2۰ میلیون س��هم به ارزش بیش 
از ۳ میلیارد تومان به کدهای درون گروهی 
سهامدار عمده انتقال یافت. همچنین کمتر 
از 2۰ میلیون سهم سیمان ارومیه به ارزش 

بیش از 6 میلیارد تومان بازارگردانی شد. در 
نوس��ازی س��اختمان تهران نیز بیش از ۱5 
میلیون س��هم به ارزش بی��ش از 2 میلیارد 
تومان کد به کد ش��د. در عین حال بیش از 
8 میلیون سهم سیمان غرب و همچنین 8 
میلیون سهم معدنی امالح ایران به ترتیب 
ب��ه ارزش بی��ش از 2.5 میلی��ارد تومان و 
 کمتر از ۱۱ میلیارد تومان کد به کد ش��د. 
7 میلیون س��هم داروسازی کاسپین تأمین 
 نیز ب��ه ارزش بیش از ۱4میلیارد تومان کد

 ب��ه کد ش��د. همچنین اندک��ی بیش از 6 
میلیون س��هم گروه صنایع بهش��هر ایران 
ب��ه ارزش بی��ش از 8۰۰ میلی��ون تومان با 
معامالت انتقالی از س��وی س��هامدار عمده 
همراه ش��د. در نهایت کمتر از 4.5 میلیون 
س��هم صنایع پتروش��یمی خلیج فارس به 
ارزش بیش از 2 میلیارد تومان کد به کد شد. 

سومین عرضه اولیه امسال فرابورس
روز ش��نبه س��ومین عرضه اولیه امسال 
فراب��ورس ایران با کش��ف قیم��ت 674۰ 
ریالی هر س��هم شرکت  »تولید و صادرات 
ریشمک« رقم خورد. با استقبال خریداران، 
ای��ن عرضه ب��ه بی��ش از ۱۱5 ه��زار کد 
معامالتی تخصی��ص یافت و رکورد حضور 
معامله گران نیز در عرضه های اولیه شکسته 
ش��د. تع��داد کل س��هام ش��رکت دارویی 
ریشمک، بیش از ۱۱4 میلیون سهم است 
و تولید پودر و عصاره شیرین بیان از ریشه 
این گی��اه و صدور آن ب��ه بازارهای خارج 
از کش��ور، محور فعالیت های این ش��رکت 
صادراتی اس��ت. ش��رکت تولید و صادرات 
ریشمک با نماد معامالتی »ریشمک« اواخر 
خردادماه امس��ال در بازار دوم در فهرست 
نرخ ه��ای فراب��ورس ایران درج ش��د. این 
شرکت در گروه مواد و محصوالت دارویی و 
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی 
قرار داشته و برای سال مالی منتهی به ۳۰ 
آذرماه ۹6 س��ود هر س��هم را پس از کسر 
مالیات یک هزار و 26۱ ریال اعالم کرده که 
از این میزان در ش��ش ماه س��پری شده از 
سال مالی خود یعنی تا پایان ۳۱ خردادماه 
۹6 رق��م 4۳۱ ری��ال مع��ادل ۳4درصد را 

پوشش داده است. 
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شروع پاییزی حافظ
خبر

نشست تأمین مالی صنعت لیزینگ 
از طریق بازار سرمایه

نشس��ت »تامین مالی صنعت لیزینگ از طریق بازار 
سرمایه« با حضور مدیران شرکت های لیزینگ و انجمن 
ملی لیزینگ ای��ران در محل بورس اوراق بهادار تهران 
برگزار ش��د. طوبی دهقانی، مدیر ناشران با بیان مطلب 
فوق گفت: صنعت لیزینگ حدود 2۰۰ س��ال است که 
در دنیا آغاز به کار کرده و توانس��ته به عنوان یک روش 
تأمین مالی مط��رح جای خود را بین فعاالن اقتصادی 
باز کن��د. وی تصریح کرد: لیزینگ ها در ایران از جمله 
موسس��ات مالی و اعتب��اری غیر بانک��ی تحت نظارت 
بانک مرکزی هس��تند که ب��ا وجود حدود ۳۰ س��ال 
قدمت همچنان دوران معرفی و رش��د را طی می کنند. 
چالش های تأمین مالی در صنعت لیزینگ و متعاقباً باال 
رفتن نرخ در این صنعت از موانع مهم توس��عه لیزینگ 
محسوب می شود. دهقانی به تأمین مالی از طریق اوراق 
خری��د دین و اوراق منفعت اش��اره کرد و گفت: محور 
اصلی بحث در این جلس��ه ب��ا توجه به ماهیت فعالیت 
صنع��ت لیزینگ، ام��کان تأمین مال��ی از طریق اوراق 
خرید دین و اوراق منفع��ت بود. وی توضیح داد: اوراق 
خرید دین اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید 
مطالبات  مدت دار اشخاص حقوقی به استثنای مطالبات 
ناشی از عقد سلف منتشر می شود و اوراق منفعت اوراق 
بهادار با نامی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده 
آن بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از به کارگیری 
دارایی ه��ا یا ارائه خدمات معین و هرگونه حقوق معین 
قابل نقل و انتقال برای یک دوره زمانی مشخص است. 
شایان ذکر است دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین و 
دستورالعمل انتشار اوراق منفعت تیرماه امسال از سوی 

سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ شده است. 

عرضه ۲۶3 هزار تن گندم خوراکی 
در تاالر محصوالت کشاورزی

ت��االر معامالت ت��االر محصوالت کش��اورزی بورس 
کاالی ایران روز شنبه اول مهرماه، میزبان عرضه 26۳ 
ه��زار و 75۰ تن گندم خوراکی بود. روز ش��نبه در این 
تاالر 4 هزار تن گندم دوروم، ۳۰۰ تن شکر سفید، یک 
هزار تن ش��کر خام و 67 هزار قطع��ه جوجه یک روزه 
عرضه شد. همچنین یک هزار و ۳۹2 تن گندم خوراکی 
نی��ز در قالب طرح قیمت تضمینی در تاالر محصوالت 
کشاورزی عرضه شد. تاالر صادراتی بورس کاالی ایران 
نیز شاهد عرضه یک هزار و 5۰۰ تن قیر و عایق رطوبتی 
بود. عالوه بر این، ۱7هزار و ۳27 تن مواد ش��یمیایی و 
مواد پلیمری در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی 
عرضه شد. بازار فرعی بورس کاالی ایران شاهد عرضه 
54 ت��ن آنیلی��ن و متیلن دی فنیل دی ایزوس��یانات و 

همچنین ۱۰۰ تن قند بود. 

افزایش 50درصدی معامالت بازار 
فیزیکی بورس انرژی

بی��ش از 44۰ میلیارد ری��ال در بازار فیزیکی بورس 
انرژی ایران طی ش��هریورماه سال جاری دادوستد شد 
که رش��د 5۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
را ثبت کرد. در آخرین روز معامالتی ش��هریور ماه ۹6، 
کاالهای آیزوریس��ایکل پاالیش نفت اصفهان و تهران 
و ریفورمیت پتروش��یمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 
و آیزوریس��ایکل و حالل 4۰4 پاالیش نفت ش��یراز در 
رین��گ بین الملل عرضه ش��دند. حج��م کل معامالت 
صورت گرفت��ه 2.545 ت��ن و ب��ه ارزش بی��ش از ۳6 
میلی��ارد و 45۳ میلی��ون ریال بود. هفته گذش��ته که 
آخرین هفته تابس��تان ۹6 بود ب��ا معامله قریب به 4۱ 
ه��زار تن انواع فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی به 
ارزشی بالغ بر 6۰2 میلیارد ریال به پایان رسید. گفتنی 
است طی شهریورماه امسال بازار فیزیکی بورس انرژی 
ای��ران میزبان معامله 2۳۰ هزار ت��ن انواع فرآورده های 
هیدروکرب��وری ب��ه ارزش 44۰ میلیارد ری��ال بود که 
نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل  )ش��هریورماه ۹5( 
رشد 5۰درصدی را نش��ان می دهد. گفتنی است طی  
نخستین روز کاری مهرماه، کاالهای گاز بوتان صنعتی، 
گازپروپان صنعتی و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر 

امام در رینگ داخلی عرضه شدند. 

افزایش 18۶ درصدی EPS »وپترو«
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی پیش بینی 
درآمد هر س��هم سال مالی منتهی به پایان اردیبهشت 
۹7 را با سرمایه یک هزار و 82۰ میلیون ریال به صورت 
حسابرس��ی شده منتشر کرد. ش��رکت سرمایه گذاری 
صنایع پتروشیمی پیش بینی درآمد هر سهم برای سال 
منتهی به پایان اردیبهش��ت سال ۹7 را با سرمایه یک 
هزار و 82۰ میلیون ریال مبلغ 4۰ ریال به طور خالص 
پس از کسر مالیات اعالم کرد. این گزارش حاکی است 
این شرکت پیش بینی سود سال مالی منتهی به پایان 
اردیبهش��ت ۹7 را در حالی 4۰ ری��ال اعالم کرده بود 
که نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۱86درصد رشد 
داشته است. شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 
برای سال مالی منتهی به پایان اردیبهشت ۹6 به ازای 

هر سهم ۱4 ریال سود پیش بینی کرده بود. 

بیشترین درصد افزایش
داده گس��تر عصر نوین در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که پتروشیمی 

شیراز در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۳.6۳55هاي وب

2.2۹۱4.۹5شیراز

2.72۱4.7۳کرماشا

۱6.2۱74.7داسوه

۳.55۳4.62کفرا
6.۳444.6شپدیس

8۱24.۳7خاور

 بیشترین درصد کاهش
س��رمایه گذاری البرز صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. قند ش��یرین خراس��ان در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. گروه صنعتی پاکش��و هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.۹6(۳.۱24والبر
)4.۹5(۱۹.8۳4قشرین

)4.۹4(۱۱.۳45پاکشو

)4.62(2.6۰2فروس

)4.۰۳(2.7۱8کنور
)۳.82(۱2.۰۱۹فرآور

)۳.52(۳.۳2۱ختراک

پرمعامله ترین سهم
تولیدی چدن س��ازان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. ایران خودرو دی��زل در رده دوم این گروه 

ایستاد. سایپا هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

6۹.۱6۹ 268۹چدن

44.۱7۹ 8۱2خاور
۳۹.477 ۱۱77خساپا
25.885 ۱۹۹7فوالد

24.772 78۹خزامیا
24.2۰8 22۹۱شیراز
2۳.۰5۳ 8۱7وخارزم

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را تولیدی چدن 
س��ازان به خود اختص��اص داد. ایران خودرو رتبه دوم را به 
دست آورد. پتروشیمی شیراز هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱86.۰25 268۹چدن
57.6۰5 26۹5خودرو
55.45۹ 22۹۱شیراز
5۱.6۹۰ ۱۹۹7فوالد
46.472 ۱۱77خساپا
۳5.8۹4 8۱2خاور
۳۳.۰52 ۱62۱فایرا

بیشترین سهام معامله شده
تولیدی چدن سازان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که سایپا در این گروه دوم 

شد و ایران خودرو دیزل در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

268۹56۰۹6چدن
۱۱772866خساپا
8۱22۱5۰خاور

26۹5۱۹8۹خودرو
78۹۱4۹5خزامیا
۹26۱۳65خپارس
۱۹۹7۱۳۳7فوالد

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
لیزینگ س��رمایه گذاری توس��عه آذربایجان به دست آورد. 
داروسازی زاگرس فارمد پارس در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
4۹7۳۹۹5وآذر
4۹۳8۹88ددام
۱6۱۹8۱۰کساپا

۱۳۳۳666خکمک
۳27۹656کحافظ
24۳46۰8خمحور
225256۳شپارس

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

4۱44۱.۹7کگاز
8۱72.۱8وخارزم
۱47۳2.7۳واعتبار
۱۰۹۹۳.2۹پردیس

۱56۰۳.46ما
۱855۳.57وبانک

۱۰۱۹۳.۹2وصنعت

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس کاال

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع

اثرات تک نرخی شدن ارز بر بازار سهام 
قابل توجه نیست. این تصمیم در صورت 
اجرایی شدن، بر برخی صنایع اثر کاهنده 
و بر برخی دیگر اثر افزاینده سود خواهد 
داش��ت ولی در مجموع سود بااهمیتی را 
از بازار حذف نخواهد کرد. از طرف دیگر 

با کاهش سود سپرده ها و تداوم آن، بازار 
سهام مستعد رونق است، مخصوصا وقتی 
که عملکرد ش��ش ماهه ش��رکت ها اعالم 
ش��ود. برآورد می شود عملکرد شش ماهه 
شرکت های بورسی و فرابورسی در سال 
جاری در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 
قبل و نیز عملکرد فصل دوم سال جاری  
)تابستان( نسبت به فصل اول )بهار( بهتر 
باش��د. لذا فارغ از تحوالت سیاسی و در 
ص��ورت تثبیت قیمت های ج��اری مواد 

خام می توان انتظار داش��ت که نیمه دوم 
سال بازار س��هام از رونق برخوردار شود. 
در س��ال های گذشته سیاست تک نرخی 
کردن ارز در کش��ور به درس��تی دنبال 
نشده اس��ت. طی ۱5 سال اخیر همواره 
این سیاست دنبال ش��ده است که بعضاً 
پیگیری آن موجب حاکم ش��دن س��ه یا 
چهار نرخ برای ارز ش��ده اس��ت. قاعدتاً 
بای��د یک نظام ارزی ب��ا حضور نهادهای 
مالی قدرتمند در طرف عرضه و تقاضای 

ارز ش��کل می گرفت ک��ه از آن یک نرخ 
تعادلی ارز حاصل می شد. با این اوصاف، 
حتی تش��کیل بورس ارز ب��دون در نظر 
گرفت��ن نهاده��ای بازاری ط��رف عرضه 
و تقاض��ای ارز، مفید به فای��ده نخواهد 
ب��ود. البته باید اثر تک نرخی ش��دن ارز 
را بر س��ایر متغیرهای اقتصاد نظیر نرخ 
سرمایه گذاری، صادرات و واردات، رونق 

صنایع و تورم نیز در نظر بگیریم. 
منبع: سنا

رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات 
بازار سرمایه ایران، از طرح پیشنهادی در 
کنفرانس آیس��کو خبر داد که براس��اس 
آن ب��ا ایجاد یک کمیته امنیت س��ایبری 
بین المللی در این س��ازمان، کش��ورهای 
عضو از اس��تانداردهای یکس��انی در این 
حوزه پی��روی خواهند ک��رد. نمایندگان 
عالی رتبه س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ایران متش��کل از جانشین رئیس سازمان 
در ج��ذب س��رمایه گذاری های خارجی، 
رئی��س اداره نظارت و بازرس��ی نهادهای 
مالی و همچنین رئی��س مرکز نظارت بر 
امنیت اطالعات بازار س��رمایه در اجالس 
 GEM اخی��ر کش��ورهای عض��و کمیته
در س��ازمان بین المللی آیس��کو ش��رکت 
بزرگ تری��ن    GEM کمیت��ه  کردن��د. 
کمیته آیس��کو و دربرگیرن��ده 8۰درصد 
کش��ورهای عضو آیس��کو و ۱۱ کشور از 
گروه  G20 اس��ت. اجالس کش��ورهای 
 GEM  )Growth and عض��و کمیت��ه
  )Emerging Markets Committee
بین المللی کمیس��یون های  در س��ازمان 

حال��ی  در   )IOSCO( به��ادار   اوراق 
دومی��ن روز خ��ود را س��پری ک��رد که 
رئی��س مرکز نظارت ب��ر امنیت اطالعات 
ب��ازار س��رمایه  )مکن��ا( ای��ران در ای��ن 
نشس��ت به ارائه پیش��نهادها و ایده هایی 
 در قالب ایجاد کمیت��ه جدیدی با عنوان

 Cyber Security Committee  در 
ساختار آیس��کو پرداخت. به گفته احمد 
سحرخیز، براس��اس این پیشنهاد جامع، 
آیس��کو که تنها مرجع  »استانداردس��از 
بین الملل��ی« ب��رای بازاره��ای س��رمایه 
محس��وب می ش��ود، اقدامات��ی را ب��رای 
ارتق��ای امنی��ت جهانی فضای س��ایبری 
بازارهای س��رمایه  )در حیط��ه نهادهای 
ناظر بورس ها( انجام خواهد داد. وی طرح 
پیشنهادی س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
را عاملی مؤثر در شفافیت فضای مجازی 
و حفاظ��ت از حق��وق فع��االن بازارهای 
س��رمایه خوان��د و تأکید کرد: براس��اس 
طرح پیشنهادی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ایران، در صورت ایجاد یک کمیته 
امنیت س��ایبری بین المللی، کش��ورهای 

اس��تانداردهای  از  بای��د  آیس��کو  عض��و 
یکس��انی در حوزه امنیت س��ایبری بازار 
س��رمایه پیروی کنن��د. همچنین اعضای 
ای��ن کمیت��ه پیش��نهادی می توانن��د از 
تجربیات اعضا در مواجهه با مش��کالت و 
ریسک های سایبری آگاه شوند و براساس 
آن اقدام��ات پیش��گیرانه مؤث��ری انجام 
دهند. این مقام مسئول، استانداردسازی، 
بین المللی  ارزیابی، صدور گواهینامه های 
امنی��ت اطالع��ات و نظ��ارت ب��ر اجرای 
اس��تانداردهای امنیت اطالع��ات در بازار 
و  فرهنگ س��ازی  آم��وزش،  و  س��رمایه 
آگاهی رسانی در حیطه امنیت سایبری در 
سطح بازارهای سرمایه را از جمله اهداف 
اساس��ی این کمیته عنوان و خاطرنشان 
کرد: با اجرایی ش��دن این طرح، می توان 
بازارهای جهانی را شناسایی  ریسک های 
و به تناس��ب آن، اس��تانداردهای الزم را 
ایجاد کرد. در انتهای همین نشس��ت، به 
دلی��ل اهمیت موضوع و ای��ده نوآورانه ای 
که توس��ط نمایندگان کش��ور جمهوری 
اسالمی ایران مطرح ش��د، به اتفاق آرا و 

به دس��تور رئیس کمیت��ه  GEM، آقای 
Ranjit Ajit Singh  ک��ه همزم��ان 
قائم مقام��ی رئی��س س��ازمان بین المللی 
آیس��کو را نی��ز به عهده دارد، مقرر ش��د 
گروهی با محوریت سازمان بورس ایران و 
با همراهی برخی دیگر از کشورهای عضو 
آیسکو، پیرامون این ایده شروع به فعالیت 
کنند. این طرح، با اس��تقبال بس��یاری از 
کشورهای مش��ارکت کننده و همین طور 
دبیرکل آیسکو مواجه شد. یادآور می شود 
س��ازمان بین المللی کمیسیون های اوراق 
به��ادار )IOSCO( به عن��وان مهم ترین 
مجم��ع بین الملل��ی بازار س��رمایه که در 
س��ال ۱۹8۳ تأس��یس ش��د، مجمعی از 
س��ازمان های قانونگ��ذار و نهادهای ناظر 
بازارهای اوراق بهادار دنیا اس��ت که بیش 
از ۹5 درصد بازارهای س��رمایه دنیا را در 
برمی گیرد. س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار بازار سرمایه 
ایران، دهم فروردین ۱۳۹5 عضو پیوسته 
س��ازمان بین المللی کمیسیون های اوراق 

بهادار شد. 

بازار سهام مستعد رونق است

ارتقای امنیت سایبری در بازارهای سرمایه بین المللی 

استقبال آیسکو از طرح جامع پیشنهادی بورس ایران

نگاه

یادداشت

ولی نادی قمی
مدیرعامل تأمین سرمایه نوین
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سومین همایش ملی دانش آموختگان 
نانوفناوری کش��ور با هم��کاری انجمن 
نانوفن��اوری ای��ران و دفت��ر ارتب��اط با 
در  دانش��گاه خوارزمی  دانش آموختگان 

این دانشگاه برگزار شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��ومین همایش 
ملی دانش آموختگان نانوفناوری کش��ور 
ب��ا حض��ور جمع��ی از دانش آموختگان 
و   ۱۳۹۵ و   ۱۳۹۴  ،۱۳۹۳ س��ال های 
مهمان��ان ویژه ای چون دکتر ش��ریعتی 
نیاس��ر مع��اون آموزش��ی وزی��ر عل��وم 
تحقیقات و فناوری، دکتر بهزاد سلطانی 
رئی��س صندوق ش��کوفایی و ن��وآوری 
کش��ور، دکتر علی محمد سلطانی مدیر 
دبیرخانه  س��تاد نانو، معاونت پژوهش��ی 

دانش��گاه خوارزمی و رئیس دانش��کده  
مدیریت دانش��گاه خوارزمی و همچنین 
اعضای هیأت مدی��ره  انجمن نانوفناوری 
ایران در س��الن فرهیختگان دانش��کده  
مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران برگزار 

شد. 
دکتر شریعتی نیاسر، معاون آموزشی 
وزیر علوم، تحقیق��ات و فناوری در این 
همایش اظهار ک��رد: در حال حاضر ۲۵ 
رش��ته در ح��وزه  نانوفن��اوری داریم که 
۵۵درصد آن در حوزه های مهندس��ی و 

باقی آنها در بخش علوم پایه است. 
وی تأکید کرد: آینده  کش��ور در گرو 
ورود ب��ه عرصه ه��ای جدی��د از جمل��ه 
نانوفناوری اس��ت و به دانش آموختگان 

جوان توصیه می ش��ود که در راس��تای 
کارآفرینی تالش کنند. 

همای��ش  دبی��ر  کنج��وری،  دکت��ر 
ب��ا  ارتب��اط  دفت��ر  مس��ئولیت  ک��ه 
دانش آموخت��گان دانش��گاه خوارزمی را 
به عهده دارد، درب��اره اهمیت و جایگاه 
دانش آموختگان س��خن گف��ت و ابتکار 
انجمن نانوفن��اوری ایران برای برگزاری 
نانوفناوری  دانش آموخت��گان  همای��ش 
در رش��ته های مختلف از دانش��گاه های 

سراسر کشور را ستود. 
وی پیشنهاد کرد که دبیرخانه  دائمی 
این همایش در دانش��گاه خوارزمی دایر 

شود. 
کنج��وری از ابت��کار دیگ��ر انجم��ن 

نانوفناوری ایران برای تأس��یس ش��اخه  
دانش آموخت��گان س��خن گف��ت و ابراز 
امیدواری کرد که دانش آموختگان جوان 
با فعالیت در ای��ن کانون بتوانند اهداف 
علمی و پژوهش��ی خود را پیش ببرند و 

گسترش دهند. 
براساس اعالم روابط عمومی دانشگاه 
خوارزم��ی، دکتر مش��هدی زاده، معاون 
پژوهشی دانش��گاه خوارزمی نیز درباره  
تاریخ یک صدس��اله دانش��گاه خوارزمی 
و تحوالت آن در طول یک قرن س��خن 
گفت و درباره  فعالیت های این دانش��گاه 
در ح��وزه  علم و فناوری نانو و دایر بودن 
رشته های نانوفیزیک و نانوشیمی در آن 

توضیح داد. 

معاون وزارت علوم در همایش ملی دانش آموختگان نانوفناوری: 

دانش آموختگان جوان در راستای کارآفرینی تالش کنند
اخبار اخبار

آغاز آزادسازی ترانزیت پهنای باند 
اینترنت بین الملل

مع��اون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات با اش��اره به ابالغ 
پیوس��ت حکم وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
از س��وی رئیس جمهوری و نی��ز برنامه های دوران 
انتخابات ریاس��ت جمهوری دول��ت دوازدهم ارائه 
ش��ده به مجلس ش��ورای اس��المی اظهار داشت: 
براساس پیوست حکم وزیر ارتباطات مطابق با این 
برنامه ها، مقررش��ده ظرف مدت دو ماه برنامه های 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات، با دقت بر 
اولویت های عمومی و تخصصی تنظیم و ارائه شود. 
به گزارش تجارت نیوز به نقل از وزارت ارتباطات، 
ب��رات قنبری در این خصوص گفت: در این برنامه 
اقدامات اجرایی مناسبی برای اولویت های عمومی 
رئیس جمه��وری مبنی بر »توجه به رفع انحصارها 
و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل 
قرار دادن، قانونمند ک��ردن حوزه های انحصاری« 
و همچنین اولویت های تخصصی »تنظیم مقررات 
مناس��ب و مش��وق فعالیت های اقتص��ادی مولد و 
زمینه سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در 
صنعت فناوری اطالع��ات و ارتباطات« پیش بینی 
شده اس��ت. وی تأکید کرد: براساس حکم مذکور 
و در راس��تای برنامه شش��م توس��عه و همچنین 
برنامه های اقتصاد مقاومتی، مقرر ش��د با مشارکت 
بخش خصوصی برای آزادس��ازی ترانزیت ترافیک 
ارتباط��ات بین الملل، با مش��ارکت بخش خصوصی 
منطبق ب��ر بند الف ماده ۶۷ قانون برنامه شش��م 
توس��عه، »ش��رکت انتقال ارتباط��ات بین الملل« 
به صورت خصوصی تش��کیل ش��ود ک��ه به زودی 
اس��ناد مربوطه برای تصویب به هیأت وزیران ارائه 

می شود. 

نظرسنجی وزیر ارتباطات از مردم 
برای تعیین تعرفه های مخابرات

وزی��ر ارتباط��ات، »محمدج��واد آذری جهرمی«، 
از زمان��ی  که کرس��ی وزارتخانه دول��ت دوازدهم را 
به دس��ت گرفته، س��خنان زیادی درباره اینترنت و 
نحوه فروش آن بیان داش��ته که همگی یک ریشه و 
اصل کلی داش��تند؛ ارزان شدن و غیرحجمی بودن 
اینترن��ت. با توجه فعالیت های مس��تمر این وزیر در 
ش��بکه های مج��ازی در اقدامی ش��جاعانه نرخ های 
پیش��نهادی مخابرات در صفحه شخصی اینستاگرام 
وزیر قرار گرفته و از مردم خواس��ته ش��ده تا درباره 
آن نظر بدهند.  جدولی که وزیر ارتباطات اطالعات 
آن را با مردم به اشتراک گذاشته به گفته وی هنوز 
ب��ه مرحله قطعی نرس��یده و در حد یک پیش��نهاد 
به وزارتخانه مطرح ش��ده و در حال بررس��ی است. 
البت��ه جهرمی به اجرا ش��دن هرچه س��ریع تر طرح 
جدی��د اینترنت��ی تأکید کرده و گفت��ه باید تا ۱00 
روز اول طرح نهایی اعالم ش��ود. در بین نظرات زیر 
پس��ت وزیر ارتباطات با کمتر کامنت مثبتی روبه رو 
هس��تیم. اکثر قری��ب به اتفاق از طرح پیش��نهادی 
ناراضی هس��تند و آن را ناعادالنه و دور از وعده های 
پیش��ین می دانند. با نگاهی به کامنت ها در می یابیم 
که عمده اعتراضات به قیمت تعیین شده و همچنین 
حجم درنظرگرفته شده برای اینترنت بین الملل وارد 
شده است. دنبال کنندگان وزیر ارتباطات در شبکه 
مجازی اینستاگرام درباره مبهم بودن اسامی و تعداد 
سایت های داخلی مخابرات و سایت های داخلی ملی 
ه��م انتقاد داش��تند و از عدم ش��فافیت درباره این 
مسئله گفتند. چندی پیش مخابرات اعالم کرده بود 
چند س��ایت معتبر با محتوای ملی در نظر گرفته تا 
ترافیک آنها را خارج از ترافیک بین المللی و ملی در 
نظر بگیرد و به نوعی یک الیه سوم به این ترافیک ها 

اضافه کند. 

لیست شبکه  های اجتماعی محبوب 
در ایران منتشر شد

لیس��ت ش��بکه  های اجتماعی محب��وب در ایران 
براس��اس ط��رح نظر س��نجی تلفنی از س��وی مرکز 
افکار سنجی دانش��جویان ایران، )ایسپا( منتشر شده 
است. طرح نظرس��نجی تلفنی از دیدگاه ۱0۳۱ نفر 
باالی ۱۸ س��ال از جمل��ه ۵۱,۶ درصد مرد و ۴۸,۴ 
درص��د زن با ۳۷,۹ درصد تحصیالت دانش��گاهی و 
۶۲,۱ درصد تحصیالت غیر دانش��گاهی توسط ایسپا 
یا هم��ان مرکز افکار س��نجی دانش��جویان ایران در 
سطح شهر و روستاهای ایران در خصوص شبکه های 
اجتماعی مجازی انجام و در نهایت لیست شبکه  های 

اجتماعی محبوب در ایران منتشر شده است. 
براس��اس لیس��ت ش��بکه  های اجتماعی محبوب 
در ای��ران، ۵۸,۴درص��د افراد از پیام رس��ان تلگرام، 
اینس��تاگرام،  اجتماع��ی  ش��بکه  از  ۱۹,۴درص��د 
۹,۷درص��د از پیام رس��ان وات��س اپ، ۲,۲درصد از 
فیس��بوک، ۱,۶درصد از الی��ن، ۱,۶درصد از توییتر، 
۱,۵درصد از وایبر و 0,۶درصد از س��ایر ش��بکه های 

اجتماعی داخلی و خارجی استفاده می کنند. 
این آمار حاکی از پیشتاز بودن شبکه های خارجی 
مخصوصا پیام رسان محبوب تلگرام، شبکه اجتماعی 
اینستاگرام و پیام رسان واتس  اپ به عنوان سه شبکه 

اجتماعی برتر در ایران است. 

بررسی آینده صنعت بادی کشور 
در فضای جدید بین المللی

پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایران، ۱۸ و ۱۹ مهرماه 
جاری به هم��ت انجمن علمی انرژی بادی در س��الن 
همایش ه��ای وزارت نیرو برگزار می ش��ود.  به گزارش 
ایسنا، در این دوره که با همکاری ستاد توسعه فناوری 
حوزه انرژی معاونت علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری 
برگزار می ش��ود، آینده صنعت بادی کش��ور در فضای 
جدید بین المللی بررسی می شود.  همچنین این رویداد 
با بررسی پیشرفت های کشورهای هم ردیف ایران که در 
زمینه انرژی بادی به موفقیت های قابل توجهی دست 
یافته اند و با حضور آنان راهکارهای نوین برای پیشرفت 
هر چه سریع تر این صنعت در کشور را بررسی می کند و 
مشکالت این صنعت در ایران در بحث های کارشناسی 
به بحث و چالش کشیده می شود.  برگزاری نشست های 
تخصصی با حضور متخصص��ان داخلی و بین المللی و 
س��خنرانی های علمی از برنامه های این رویداد اس��ت.  
همچنی��ن در بخش جنبی این کنفرانس، نمایش��گاه 
تخصصی انرژی بادی به منظور ارائه دستاوردهای علمی 
و صنعتی در حوزه توس��عه نیروگاه بادی در ایران برپا 
می شود تا آشنایی و ایجاد ارتباط با شرکت های داخلی 
و بین المللی، تبادل اطالعات و دانش فنی، ارائه و معرفی 
محصوالت یا خدمات جدید به مشتریان و نفوذ در بازار 
رقابتی نیروگاه بادی تسهیل شود.  برگزاری کارگاه های 

آموزشی نیز از دیگر بخش های این کنفرانس است. 

گوشی آیفون 8 به بازار ایران رسید
همزمان با بازار جهانی، آیف��ون ۸ و آیفون ۸ پالس 
به بازار ایران هم وارد ش��د.  براس��اس گزارش فعاالن 
بازار، آیفون ۸ پالس نس��خه ۲۵۶ گیگابایتی هم اکنون 
با قیمت ۷میلیون و ۶00 ه��زار تومان در بازار موجود 
است. نس��خه ۶۴ گیگابایتی این گوشی هم با قیمتی 
معادل ۶میلیون و ۷00 هزار تومان به فروش می رسد.  
آیفون ۸ نسخه ۲۵۶ گیگایایتی هم اکنون قیمتی برابر ۶ 
میلیون و ۱00 هزار تومان دارد و نسخه ۶۴ گیگابایتی 
این گوشی با قیمت ۵میلیون و ۲00 هزار تومان در بازار 
معامله می ش��ود.  این در حالی است که اپل مدل ۶۴ 
گیگابایتی آیفون ۸ را با قیمت ۶۹۹ دالر عرضه می کند 
و مدل ۲۵۶ گیگابایتی این گوشی قیمتی معادل ۸۴۹ 
دالر دارد. آیفون ۸ پالس مدل ۶۴ گیگابایتی با قیمت 
۷۹۹ دالر و نس��خه ۲۵۶ گیگابایتی آن با قیمت ۹۴۹ 

دالر به بازار عرضه شده است. 
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عض��و کمیس��یون اصل نود 
مجل��س ش��ورای اس��امی با 
اش��اره ب��ه وضعی��ت کنون��ی 
صنعت خودروسازی گفت که 
تغییرات  خودروسازی  صنعت 
بس��یاری نس��بت به گذش��ته 
داشته، ولی با این وجود سطح 
کیفی خودروهای داخلی قابل 
قیاس ب��ا خودروهای خارجی 

نیست. 
محمدرضا امیرحس��ن خانی 
خبرن��گار  ب��ا  گفت وگ��و  در 
اینکه  بی��ان  ب��ا  خبرخ��ودرو 

صنعت خودروس��ازی ایران از 
نظ��ر کیفی دچ��ار ضعف های 
برای  افزود:  اس��ت،  بس��یاری 
در  تولی��د  وضعی��ت  بهب��ود 
صنع��ت خودروس��ازی و رفع 
موان��ع کنون��ی باید اق��دام به 
خصوصی س��ازی ش��ود و ب��ه 
واردات  از  ممانع��ت  ج��ای 
کیفی��ت  ب��ا  خودروه��ای 
توس��ط مصرف کنن��دگان ی��ا 
افزای��ش تعرفه ها، بهتر اس��ت 
کنون��ی  سیاس��ت گذاری های 
تغییر یابند و اجرای اصل 44 

قانون اساس��ی در دستور کار 
قرار گیرد. 

وی اظهار داش��ت: با اجرای 
اص��ل 44 قان��ون اساس��ی و 
ب��ه  تحق��ق خصوصی س��ازی 
صنع��ت  در  واقع��ی  معن��ای 
کیفی  س��طح  خودروس��ازی، 
ارتق��ا  داخل��ی  خودروه��ای 
می یاب��د و از نظر اس��تاندارد، 
قاب��ل رقاب��ت ب��ا خودروهای 
موج��ود در بازاره��ای جهانی 
خواهن��د ب��ود و از این طریق 
تمای��ل مصرف کنن��دگان ب��ه 

داخل��ی  خری��د خودروه��ای 
افزایش خواهد یافت. 

پایین  داش��ت:  اذع��ان  وی 
بودن سطح کیفی خودروهای 
داخلی رغبت م��ردم به خرید 
کاه��ش  را  خودروه��ا  ای��ن 
می دهد چرا که از نظر کیفیت 
مورد پسند خریداران نیست. 

وی با اشاره به موانع موجود 
ب��ر س��ر راه خصوصی س��ازی 
خودروس��ازی  صنع��ت  در 
خاطرنش��ان کرد: ع��دم توجه 
دول��ت به اج��رای اص��ل 44 

قانون اساس��ی و سنگ اندازی 
در مسیر دس��تیابی به اقتصاد 
مقاومت��ی از جمل��ه عوامل��ی 
تحق��ق  مان��ع  ک��ه  هس��تند 
صنع��ت  در  خصوصی س��ازی 
می ش��وند،  خودروس��ازی 
بنابراین دول��ت باید به اجرای 
اصل 44 قانون اساس��ی توجه 
کند و در راستای دستیابی به 
افزای��ش س��رانه و درآمد ملی 
و حمای��ت از تولیدکنن��دگان 
داخل��ی به این مس��ئله توجه 

الزم را داشته باشد. 

نقش خصوصی سازی در ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی
خبر

بنز صنعت خودروی ایران را 
جهانی می کند

عضو هیأت علمی دانشگاه عامه طباطبایی گفت: 
دولت تدبیر و امید با ادامه روند فعلی و همکاری با 
خودروس��ازان مطرحی چون مرسدس بنز می تواند 
صنعت خودروی ایران را به صنعتی جهانی تبدیل 

کند. 
ام��راهلل امینی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
صنع��ت خ��ودروی ایران ب��ه دلی��ل کوتاهی های 
صورت گرفت��ه در دولت های نهم و دهم نتوانس��ت 
به صنعت خودروی جه��ان بپیوندد و تولیدات آن 
محدود به بازار مصرف داخلی است. راهکار خروج از 
این وضعیت، ادامه روند فعلی در گسترش همکاری 

با خودروسازان مطرح بین المللی است. 
وی با بیان اینکه شرکت بنز به دلیل نوع عملکرد 
خود در گذش��ته و تأکید بر حفظ اس��تانداردهای 
کیفی در تولید محصوالت، ش��رکتی خوش��نام در 
بازار ایران اس��ت، خاطرنش��ان کرد: بنز حدود نیم 
ق��رن پیش در ح��وزه تولید خودروهای س��نگین 
با ش��رکت هایی چون خاور و ایدم تبریز مش��ارکت 
داشت و اتوبوس ها و کامیون های خاور این شرکت 
با باالترین سطح تکنولوژی زمان خود در ایران تولید 

می شد. 
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین با 
توجه به قرارداد منعقدشده اخیر با شرکت مرسدس 
بنز و بازگش��ت این خودروساز مطرح بین المللی به 
ایران، خودروسازان داخلی باید از این فرصت نهایت 
استفاده را برده و نسبت به انتقال تکنولوژی بنز در 
تولید خودروهای س��واری و به وی��ژه تجاری، اقدام 

کنند. 
وی افزود: خوش��بختانه دول��ت تدبیر در صنعت 
خودرو عملکرد موفقی داشته و به درستی سیاست 
مش��ارکت با خودروس��ازان مطرح بین المللی برای 
سرمایه گذاری و تولید مشترک در ایران را در پیش 

گرفته است. 
امین��ی با بیان اینک��ه با ارتباط با خودروس��ازان 
خارجی دانش روز صنعت خودروس��ازی جهان در 
فرآیند طراح��ی، تولید، بازاریابی، فروش و خدمات 
پس از فروش خودرو به کش��ور منتقل خواهد شد، 
تصریح کرد: با ادامه این روند صنعت خودروی ایران 
از یک صنعت وابس��ته به ب��ازار داخل و محدود در 
س��طح ملی به صنعتی با معیارهای جهانی تبدیل 

خواهد شد. 

خبر

مدیر روابط عمومی شرکت ماموت خودرو: 
تولید خودرو و داخلی سازی در دستور 

کار فولکس واگن قرار دارد
مدیر روابط عمومی و تبلیغات ش��رکت ماموت خودرو 
گف��ت: برخ��اف ش��ایعات موجود در خصوص ش��رکت 
فولکس واگن آلمان، ماموت به عنوان همکار این ش��رکت 
عاوه بر واردات خودرو به کشورمان، تولید و داخلی سازی 
خودروها را نیز در برنامه دارد. بر پایه نوشته برخی رسانه ها، 
تأکید وزارت صنعت بر تولید مش��ترک نشان می دهد که 
فولکس واگن باید برای ماندن در ایران اقدامات الزم را در 
تولید محصوالت مشترک انجام دهد که نخستین گام این 
موضوع همکاری با قطعه ساز ایرانی است، اما در عمل هنوز 
این شرکت آلمانی تمایلی به همکاری با قطعه سازان ایرانی 
ندارد و مقدمات تولید محصوالت مشترک را اجرایی نکرده 
است. آنطور که »رضایی«، رئیس انجمن قطعه سازان هم 
گفته »فولکس واگن هنوز تعاملی با قطعه ساز ایرانی برای 
همکاری انجام نداده اس��ت. به گ��زارش ایرنا، در ماه های 
گذش��ته فولکس واگن که سال گذش��ته به عنوان برترین 
تولیدکننده خودرویی جهان شناخته شده است، از طریق 
نماینده رس��می خود، ش��رکت ماموت خ��ودرو در ایران 
آغ��از به فعالیت کرد. ماموت خودرو مس��ئولیت فروش و 
خدمات پس از فروش خودروهای سواری فولکس  واگن در 
ایران را برعهده دارد. مقرر اس��ت این شرکت با دو مدل از 
خودروهای پرفروش فولکس  واگن آغاز به کار کند، سپس 
برای تأمین نظر طیف وس��یعی از سایق مشتریان، سراغ 
محص��والت دیگر این برند آلمانی خواهد رفت. در همین 
پیوند »علی ش��فیعی«، مدیر رواب��ط عمومی و تبلیغات 
شرکت ماموت خودرو با رد هرگونه شایعات در این زمینه 
گف��ت: قرارداد داخلی بین ماموت خودرو و ش��رکت مادر 
فولکس واگن امضا شده و بر مبنای همین قرارداد، رتق و 
فت��ق امور برای امضای قرارداد نهایی که عاوه بر واردات، 
تولید و داخلی س��ازی خودروها در برنامه است، مطابق با 
مصوبه های وزارت صنعت، در دس��تور کار است. به گفته 
وی، در ص��ورت امضای قرارداد نهایی، عاوه بر واردات دو 
مدل خودروی سواری »پاسات« و شاسی بلند »تیگوان«، 
تولید آنها و داخلی س��ازی سایر مدل های متناسب با بازار 
ای��ران نیز در برنامه خواهد بود که در این زمینه در آینده 
اطاع رس��انی های دقیق تری انجام خواهد شد. همچنین 
»محس��ن صالحی نیا«، معاون ام��ور صنایع وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز با انتقاد از شایعه س��ازان، خاطرنشان 
کرد: تا امروز به جز ق��رارداد داخلی، هنوز هیچ قراردادی 
بین این دو ش��رکت نهایی و امضا نش��ده است که تخلف 

شرکت خارجی یادشده را به قضاوت بنشینیم. 



با سرمایه گذاری ۳۶ میلیون دالری شرکت باتری سازی کمل، رایمک به سوی 
معرفی محصول جدید خود قدم برداشته است. به گزارش زومیت، در سال ۲۰۱۳ 
و ب��ا معرف��ی مدل کانس��پت وان  )Concept One( بود که ش��رکت رایمک 

خبرس��از ش��ده بود. این سوپراسپورت الکتریکی، 
به یک پیش��رانه برق��ی ۸۲ کیلووات س��اعتی به 
قدرت ۱۰۷۲ اس��ب بخار مجهز ب��ود و با حداکثر 
سرعت محدودش��ده ۳۵۵ کیلومتر بر ساعت، در 
زمان ۲.۸ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت 
می رسید. ش��رکت رایمک فقط هشت دستگاه از 
مدل کانس��پت وان مخصوص ج��اده تولید کرده 
اس��ت که البته یک دس��تگاه آن توس��ط ریچارد 
هموند، مجری س��ابق برنامه تلویزیونی تاپ گیر و 
مجری فعلی برنامه گرندت��ور، کاماًل از بین رفت؛ 
اما حاال با س��رمایه گذاری ۳۶ میلیون دالری یک 
ش��رکت چینی، رایمک قص��د دارد مدل جدیدی 
به محصوالت خود اضافه کند. بزرگ ترین شرکت 

تولیدکننده باتری در آسیا، شرکت باتری سازی کمل )Camel( واقع در شانگهای، 
با ش��رکت رایمک قرارداد همکاری امضا کرده  است. حاصل این همکاری تزریق 
سرمایه ای بالغ بر ۳۶ میلیون دالر به شرکت های رایمک و شرکت دوچرخه سازی 

گری��پ  )Greyp( اس��ت که از این مقدار، فقط ۳میلی��ون و ۶۰۰ هزار دالر به 
شرکت گریپ اختصاص یافته است. مدیران رایمک می گویند: سرمایه گذاران به 
محصوالت و شرکت ما عالقه مند هستند؛ این مقدار سرمایه، دقیقا همان چیزی 
است که ما به آن نیاز داریم. ما دقیقا می دانیم که 
در سه سال آینده چه خواهیم کرد و می خواهیم 
ای��ن برنامه توس��ط خود م��ا و ب��دون دخالت 
ش��رکت دیگری انجام بگیرد. براساس اطالعات 
موجود، مبلغ ۳۶ میلیون دالر، فقط بخش��ی از 
س��رمایه گذاری ۶۰ میلیون دالری رایمک است. 
همانن��د مدل کانس��پت وان، محص��ول بعدی 
رایمک برقی خواهد بود و ب��رای رقابت در بازار 
خودروهای لوکس و پیش��رفته برنامه ریزی شده 
است. البته هنوز مشخص نیست که باز هم یک 
سوپراس��پورت دو درب خواهد بود یا شاسی بلند 
یا حتی س��دان. در س��ال جاری میالدی بود که 
گفته شد محصول بعدی شرکت رایمک، از مدل 
کانسپت وان قدرتمندتر خواهد بود. در حال حاضر این شرکت مشغول پیش تولید 
نسخه مخصوص پیست موسوم به کانسپت S است که فقط دو دستگاه از آن و هر 

کدام به قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار دالر در دسترس خواهد بود. 

اطالعات ارائه ش��ده نشان از این دارد که کمپانی Canyon Bridge ، که 
توسط ش��رکت س��رمایه گذاری چینی Yitai Capital پشتیبانی می شود، 

ایمجینیشن را با پرداخت ۷۴۲ میلیون دالر از آن خود کرده است. 
به گزارش زومیت، براساس گزارش های منتشر 
شده، روز گذشته کمپانی کنیون بریج، که توسط 
ش��رکت س��رمایه گذاری چینی ییت��ای کاپیتال 
پش��تیبانی می ش��ود، با پرداخت نزدیک به ۷۴۲ 
میلی��ون دالر  )۵۵۰ میلیون پوند(، ایمجینیش��ن 
تکنول��وژی را تصاح��ب کرده اس��ت. ب��ه گزارش 
فایننش��ال تایمز، کنیون بریج در نظ��ر دارد ۵۵۰ 
میلیون پوند برای تصاحب ایمجینیش��ن پرداخت 
کند. البته باید به این نکته اش��اره کنیم که فروش 
ایمجینیش��ن شامل تمام قسمت های این کمپانی 
  MIPS بریتانیایی نیس��ت و فقط بخش معماری
و کس��ب و کار مالکیت معنوی تکنولوژی های این 
کمپانی را که Ensigma نام دارد، شامل می شود. 

همانطور که می دانید، بزرگ ترین مشتری ایمجینیشن که از معماری این کمپانی 
برای پردازنده های گرافیکی اس��تفاده می کرد، اپل بود که زمس��تان سال گذشته 
اعالم کرد در نظر دارد از معماری اختصاصی خود در تراشه های سری A استفاده 

کند و از این رو دیگر تمایلی به همکاری با ایمجینیشن ندارد. در صورتی که حق 
گواهی اس��تفاده از پتنت ها و فناوری های ایمجینیشن را که توسط اپل پرداخت 
خواهد ش��د، در نظر نگیریم، از سال ۲۰۱۸ آینده ای مبهم در انتظار این کمپانی 
اس��ت. اپل ب��رای س��ال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ قریب به 
۷۵.۸ میلیون دالر و برای سال ۲۰۱۷ بیش از ۸۱ 
میلیون دالر حق پتنت به کمپانی ایمجینیش��ن 
پرداخ��ت خواهد ک��رد. پس از آنک��ه اپل اعالم 
کرد که دیگر از معماری ایمجینیش��ن استفاده 
نمی کن��د، دو کمپانی وارد ی��ک دعوای پتنتی 
شده اند؛ به طوری که این کمپانی بریتانیایی مدعی 
است که اپل نمی تواند در پردازنده های گرافیکی 
خود به صورت مستقل عمل کند و از فناوری های 
این کمپانی استفاده نکند. در واقع ایمجینیشن 
مدعی است که اپل قادر نیست به یک باره استفاده 
از فناوری ه��ای این کمپانی را کنار بگذارد و یک 
پردازن��ده اختصاصی با تکیه بر فناوری های خود 
راهی بازار کند. ضمنا ایمجینیشن اپل را محکوم به این کرده است که این کمپانی 
به یک باره این تصمیم را گرفته؛ حال آنکه اپل در پاسخ به این ادعا، گفته که از سال 

۲۰۱۵ این کمپانی را در جریان ادعای خود قرار داده است. 

کمپانی شارپ پیش از شیائومی به تولید گوشی های هوشمند بدون حاشیه 
روی آورد. این س��ازنده پس از معرفی AQUOS S2 قرار است گوشی های 

بدون حاشیه دیگری هم تا آخر سال ۲۰۱۷ معرفی کند. 
ب��ه گزارش ج��ی اس ام، کمپانی ش��ارپ روز 
گذش��ته تیزر تبلیغاتی تازه ای مربوط به یکی از 
 GizChina محصوالت جدیدش منتشر کرد و
هم گزارش داده اس��ت که این سازنده قصد دارد 
به زودی یک گوش��ی بدون حاشیه دیگر معرفی 
کند. البته این تصویر توس��ط حس��اب رس��می 
 Weibo شارپ در وب س��ایت اجتماعی چینی
منتشر نشده و هنوز اطالعات دقیقی درباره منبع 
آن در دست نیس��ت. البته شارپ چندی پیش 
اعالم کرد که قصد دارد تا آخر سال ۲۰۱۷ چند 
گوشی بدون حاشیه مانند Aquos S2 که ماه 
گذشته رونمایی شد، معرفی کند. در این تصویر 
شاهد هستیم که گوشی های بدون حاشیه جدید 

این س��ازنده قرار است ابتدا در کشور چین معرفی شوند، اما جزییات دیگری 
درباره نام و مشخصات شان در این تیزر درج نشده است، البته حدس می زنیم 
گوش��ه های این گوشی ها مانند تصویر مذکور بدون زاویه و تا حدودی خمیده 

طراحی ش��وند. حاشیه های کناری صفحه نمایش در Aquos S2 به حداقل 
رس��یده اند و حاشیه باال هم بس��یار باریک طراحی شده اما حسگر سلفی در 
همین موقعیت تعبیه شده است. کمی حاشیه در قسمت پایین صفحه نمایش 
دیده می ش��ود که دکمه فیزیکی هوم / حسگر 
اثرانگشت و لوگوی شارپ در آن قرار گرفته اند. 
طراحی این گوش��ی از نظر کاهش حاشیه ها و 
موقعیت حس��گر سلفی ممکن است شما را تا 
حدودی به یاد اسنش��ال فون PH-1 بیندازد. 
از طرفی پیش بینی می کنیم که گوش��ی های 
 بدون حاش��یه تازه ش��ارپ هم تقریباً ش��بیه

 Aquos S2 طراحی شوند و به همین خاطر 
طراحی ظاهری آن را یادآوری کردیم. 

گوش��ی های شارپ پیش از این ابتدا در بازار 
ژاپن به عرضه می رس��یدند، ام��ا این کمپانی 
چندی پی��ش توس��ط Foxconn خریداری 
ش��د و به همین خاطر قرار اس��ت محصوالت 
هوشمند تازه اش ابتدا وارد بازار چین شوند. گوشی های بدون حاشیه در واقع 
 ترند پرطرفدار س��ال ۲۰۱۷ هستند اما همانطور که می دانید، شارپ پیش از 

محبوب شدن این  ترند نخستین گوشی بدون حاشیه اش را معرفی کرده بود.

 رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و س��نگ های 
قیمت��ی از ایجاد مرکز نوآوری جواهرات در مش��هد خب��ر داد و گفت: با 

توجه به اثرات این مرکز در کس��ب و کارهای 
دانش بنیان و خانگی به تدریج در استان های 
دارای ظرفیت س��نگ های قیمتی راه اندازی 

خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، جواد پیش بین با اشاره به 
بیش از ی��ک دهه فعالیت در حوزه جواهرات 
و گوهرس��نگ ها، اف��زود: تاکن��ون اقداماتی 
در خص��وص تدوین اس��تانداردها، روش های 
آزمون و شناخت، ارائه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی و استانداردهای حقوق آموزش و فنی 
و حرفه ای، گم��رکات، برگزاری همایش های 
مختلف در حوزه گوهرس��نگ و فعالیت های 
مستمر کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار 

جواهرات و سنگ های قیمتی ایران زمینه ساز ورود نوآوری در این عرصه 
شده است. 

پیش بین ب��ا بیان اینکه با حمایت های معاونت تجاری س��ازی فناوری 

و ن��وآوری معاونت علمی و امض��ای تفاهم نامه زمینه ایجاد مرکز نوآوری 
جواهرات و گوهرس��نگ های کش��ور فراهم ش��د، ادامه داد: این مرکز در 
حوزه خاص جواهرات ایجاد ش��ده اس��ت و 
می تواند تأثیر بس��زایی در تجاری س��ازی و 
عملی کردن دست یافته های حوزه جواهرات 
و ایجاد فضای کسب و کار مبتنی بر دانش روز 
داشته باشد. رئیس کانون هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار جواهرات و سنگ های قیمتی 
جهت دهی صحیح به اقدام��ات نوآورانه در 
ح��وزه جواهرات و گوهرس��نگ ها، حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و جذب نخبگان 
ب��ه این حوزه را از اه��داف این مرکز عنوان 
کرد و افزود: طراحی و س��اخت دستگاه های 
پیشرفته تولید توسط متخصصین، حمایت 
داخل��ی از واحده��ای طراح��ی و س��اخت 
مبتنی بر دانش روز، در کنار تش��ویق و ترغیب متخصصین داخلی و نیز 
دانشگاهیان برای رفع نیازهای تحقیقاتی بخش خصوصی و ارائه طرح های 

با ظرفیت کارآفرینی از دیگر اهداف این مرکز نوآوری است. 

یک کمپانی چینی با پرداخت ۷۴۲ میلیون دالر، ایمجینیشن را تصاحب کردابرخودروی جدید رایمک با سرمایه گذاری یک شرکت  چینی تولید خواهد شد مرکز نوآوری جواهرات و سنگ های قیمتی در کشور راه اندازی شداحتمال معرفی یک گوشی بدون حاشیه دیگر از شارپ

انتخاب بین کس��ب تجربه یا تحصیل در رش��ته های دانش��گاهی، همواره 
انتخابی س��خت بوده است. برای پیدا کردن ش��غلی مناسب، ترکیب این دو 
مورد پیش��نهاد می شود. با ش��روع فصل مدارس و دانشگاه ها، بسیاری به این 
فکر می افتند که آیا داش��تن تحصیالت دانش��گاهی برای پیدا کردن ش��غل 
الزامی اس��ت؟ تحصیالت دانش��گاهی در همه  جای جهان فرآیندی هزینه بر 
اس��ت و از طرفی، هیچ تضمینی وجود ندارد که فردی با مدرک دانش��گاهی، 
ش��غلی مناسب پیدا کند. نکته مهم این اس��ت که شما برای جذب شدن در 
موقعیت های شغلی مناسب، به تجربه هم نیاز دارید. سوال اصلی این است که 

کدام یک از این موارد در دنیای تجارت مهم تر هستند؟ 

دانشگاه معتبر یک امتیاز مثبت است
تحصیل در یک دانش��گاه معتبر و شناخته ش��ده، در همه  جای دنیا یک 
مزیت محسوب می ش��ود. وقتی شما در دانشگاهی بزرگ تحصیل کنید و 
فارغ التحصیل ش��وید، در همان سال های تحصیل با فرصت های کارآموزی 
و ش��غلی متنوعی روبه رو خواهید شد. در بس��یاری از دانشگاه های بزرگ 
جهان، فرصت آش��نایی با دنیای کس��ب و کار، معرفی نامه به ش��رکت های 
معتبر و اس��تادانی که توانایی راهنمایی و آموزش ش��ما برای استخدام در 
س��ازمان های بزرگ را دارند، در اختیار شما قرار می گیرند. نکته مهم دیگر 
این اس��ت که این روزها کس��ب مدارک دانشگاهی آس��ان شده و ظرفیت 
دانش��گاه ها به قدری افزایش داشته که هر کسی به راحتی می تواند مدارک 
کارشناس��ی و حتی کارشناسی ارشد دریافت کند. در این میان افرادی که 
در دانشگاه های معتبر تحصیل کرده اند، مزیت های بیشتری دارند. در مقابل، 
افرادی هستند که تصمیم می گیرند بدون تحصیالت دانشگاهی، از ابتدای 

جوانی کار تمام وقت داشته باشند. اگرچه این تصمیم نیز می تواند راهگشا 
باش��د، اما فراموش نکنید که آم��وزش و یادگیری مهارت های جدید، برای 
هر فردی اجتناب ناپذیر ش��ده است. ش��ما نمی توانید روندی ثابت و بدون 
آموزش  دیدن مهارت های جدید انتخاب کنید و منتظر پیشرفت های بزرگ 

در مسیر کاری باشید. 

بهترین تجربه، تجربه مرتبط است
ممکن است فردی تحصیالت دانشگاهی نداشته باشد اما چند سال سابقه 
کاری در رزومه خود عنوان کند. سوال اصلی این است که آیا این سوابق به هم 
ارتباط دارند یا این فرد انواع شغل ها را امتحان کرده است؟ نکته حائز اهمیت 
این است که تجربه شما باید با شغلی که برای آن اقدام می کنید، مرتبط باشد. 
یکی از انتخاب های مفیدی که برای داش��تن ش��غلی عالی در آینده برای 
دانش��جویان وجود دارد، کار کردن در کنار تحصیالت اس��ت. وقتی شما در 
حین تحصیل، فعالیتی کاری در کنار درس خود داشته باشید، نشان داده اید 
که فردی س��ختکوش با اهداف بلندمدت هستید. انجام همزمان این دو کار 
دش��وار است و انگیزه زیادی می طلبد. ش��ما با انتخاب این سبک از زندگی، 
خود را برای شغل های دشوار در آینده آماده می کنید و از طرفی، رزومه خود 

را نیز قوی می کنید. 
حتی اگر کار تمام وقت در کنار تحصیل برای ش��ما دش��وار اس��ت، سعی 
کنید کارهای نیمه وقت یا کارآموزی های تابستانی را در برنامه تحصیلی خود 
بگنجانید. با این کار در کنار تحصیل، تجربه الزم را به دس��ت می آورید و به 

ترکیبی طالیی برای شروع مسیر کاری خود می رسید. 
ENTREPRENEUR: منبع

هر کس��ی ممکن است در کسب و کار خود شکس��ت بخورد؛ به عنوان مثال: 
توفانی که فروشگاه شما را خراب کرده، قطعی اینترنت که کارتان را معلق کرده، 
یا هر مورد دیگری که ممکن اس��ت در کس��ب و کار یا حتی زندگی شما پیش 
بیاید. به گزارش دیجیاتو، در ادامه سه نکته ای که به شما در بازیابی از شکست 
کمک می کند از زبان »آماندا ابال«  )Amanda Abella( متخصص امور مالی 
 Make Money(  »و نویسنده کتاب پر فروش »پول را به شیرینی بدل کنید
Your Honey( مطرح شده است. شایان ذکر است که تمام این راهنمایی ها 

می تواند عالوه بر کسب و کار، در زندگی روزمره نیز کاربرد داشته باشد. 
 آن چه را که تحت کنترل تان نیست، بپذیرید

نخس��تین قدم در راه بازگش��ت از یک شکس��ت، این اس��ت که آنچه را 
تحت کنترل ش��ما نیست، بپذیرید. به عنوان مثال شما نمی توانید توفانی را 
که موجب نابودی کس��ب و کارتان شده کنترل کنید؛ پس خشم طبیعت را 
بپذیرید. یا اگر در محل کارتان برق رفته و اینترنت در دس��ترس نیس��ت و 
کاری از دس��ت شما بر نمی آید، ش��رایط موجود را بپذیرید و پس از وصل 
ش��دن اینترنت، به کارتان ادامه دهید. در هر دو مثال ذکر ش��ده، شما هیچ 
کاری از دست تان بر نمی آید. لذا به جای ناراحتی و استرس، به خود بگویید: 
»بگذار گذش��ت زمان مس��ئله را حل کند! «. این موجب می شود که کمتر 
احساس گناه کنید و وقتی که مشکالت حل شد، راحت تر و سریع تر به کار 

خود ادامه دهید. 

بر موارد تحت کنترلتان تمرکز کنید
بعد از پذیرفتن موارد خارج از کنترل، حاال باید بر مواردی که تحت کنترل 
شماست، تمرکز کنید. خانم ابال مثالی را مطرح می کند: فردی را تصور کنید 
که قصد فروش محصوالتش از طریق ایمیل را دارد، ولی موفق نمی شود و از 
سوی دیگر مالیات کسب و کارش نیز روز به در حال افزایش هستند. من به این 
فرد پیش��نهاد کردم که چرا امتحان نمی کنی که از طریق ایمیل تبلیغ کنی 
ولی فروش را با تلفن انجام دهی؟ این پیشنهاد در نهایت موجب کنترل بیشتر 

او بر کسب و کارش شد. 
درس ها را نظاره کنید

برای بسیاری از ما راحت است که پس از یک شکست، بیش از حد احساساتی 
شویم. البته باید همواره توجه کنیم که احساس نا امیدی با غوطه ور شدن در آن 
تفاوت دارد. هر چه دیرتر از نا امیدی فاصله بگیرید، بیشتر درجا می زنید و پیشرفت 
خ��ود را به تعویق می اندازید. خانم ابال می گوید: »به نظر من بهترین درمان برای 
فرار از نومیدی، درس گرفتن از اشتباهات است، البته بدون قضاوت کردن آنها.« 

سخن پایانی
شکس��ت مانع از موفقیت نمی ش��ود. در واقع آنها بخشی از مسیر شما در 
کس��ب و کار یا زندگی تان هستند. با به کار گیری راهنمایی های باال می توانید 
پس از شکست، خود را بازیابی کرده و قوی تر از گذشته به راه خود ادامه دهید. 
Inc :منبع

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به شکل هشداردهنده ای از تمامی 
ظرفیت های خود برای تقویت اکوسیس��تم استارت آپی عربی و جذب 
سرمایه های میلیاردی اس��تفاده می کنند؛ این اتفاق تلنگری برای ما 

به حساب می آید. 
کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس با جذب سرمایه های خارجی، 
س��رمایه های مش��ترک و س��رمایه گذاری های داخلی گسترده تالش 
می کنند تا استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و فناورمحور بزرگ 

ایجاد کنند و در بازار بین المللی رقابت استارت آپ ها عقب نمانند. 
به گزارش نوپانا، جالب اس��ت که باوج��ود ثروت های عظیم نفتی، 
منطقه خاورمیانه تا امروز به این اندازه شاهد توجه به کسب وکارهای 
نوپا )اس��تارت آپ ها( نبوده اس��ت. این توجه خاص همزمان با فراگیر 
ش��دن استفاده از اینترنت و گوش��ی های هوشمند در منطقه صورت 

می پذیرد؛ مواردی را در همین رابطه مرور می کنیم: 
۱- تنها در طول یک سال گذشته در امارات متحده عربی میلیاردها 
دالر در استارت آپ های حوزه فناوری، سرمایه گذاری و جذب سرمایه 

شده است. 
۲- اخیرا  »محمد العبار«، سرمایه دار مشهور اماراتی در دوبی اعالم 
کرده است که توانسته از سرمایه گذاران مختلف تا بیش از یک میلیارد 
دالر سرمایه برای سرمایه گذاری جسورانه روی استارت آپ های حوزه 

فناوری جمع آوری کند. 
۳- العبار همچنین توانسته است حدود یک میلیارد دالر سرمایه از 
صندوق دارایی های س��لطنتی عربستان برای پلتفرم فروشگاه آنالین 

نون سرمایه جذب کند. 
۴-  »الشایع« که یک شرکت فروشگاهی زنجیره ای مشهور کویتی 
است، نیز یک میلیارد دالر در پلتفرم فروشگاه آنالین نون سرمایه گذاری 
کرده است. فروشگاه های الشایع در بسیاری از کشورهای عربی، ترکیه 

و روسیه فعال هستند. 
۵- از طرفی سال گذشته صندوق سرمایه گذاری عربستان اعالم کرد 
۱.۱ میلیارد دالر در شرکت های سرمایه گذاری جسورانه، سرمایه گذاری 

کرده است. 
۶- همچنی��ن »عبدالرحم��ن ترابزون��ی« عربس��تانی نی��ز که در 
سیلیکون ولی و در گوگل مش��غول به کار بوده است، سال گذشته به 
عربس��تان بازگش��ت تا ۵۰۰میلیون دالر در شرکت »سعودی تلکام« 

سرمایه گذاری کند. 
۷- بس��یاری از نخبگان عرب مشابه عبدالرحمن با استقبال بسیار 
خوب دولت و مردم کشورهای عربی به کشور خود برگشته و در حال 

سرمایه گذاری و راه اندازی استارت آپ های بزرگ در منطقه هستند. 
 در ادامه با مرور چند مطلب به بررسی اهمیت این موضوع می پردازیم 
تا ببینیم چرا بهتر اس��ت به جای مانع تراشی، توجه و حمایت ملی از 
کسب وکارهای نوپا، شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران جسورانه داخلی 

داشته باشیم: 
۱- استارت آپ ها از مهم ترین عوامل پیشرفت در کشور

درس��ت مثل چندسال اخیر، نشریه اکونومیست در آخرین روزهای 
سال میالدی گذشته ویژه نامه ای را منتشر و در آن با کمک داده های 
کارشناس��ی وضعیت اقتصادی »جهان در سال ۲۰۱۷« را پیش بینی 

کرده  بود. 

اما نکته جالب اینجاست که کارشناس اکونومیست در این ویژه نامه 
وضعیت اقتصادی ایران سال ۲۰۱۷ را مشابه وضعیت اقتصادی چین 
در س��ال ۱۹۹۰ دانس��ت، یعنی حدودا زمانی ک��ه در چین حرکت از 
اقتصاد دولتی به سمت کسب و کارهای خصوصی در شهرها گسترش 

یافت و بسترهای جذب سرمایه های خارجی فراهم شد. 
در این پیش بینی نقش استارت آپ ها در توسعه و آینده ایران بسیار 

مهم خوانده شده است. 
۲- سربازان جنگ اقتصادی را دلزده نکنیم

همه ما می دانیم که کسب وکارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان در 
سال های اخیر بی هیچ ادعایی و بدون چشمداشت،  توانسته اند برکات 
و خدمات متعددی برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورند. اشتغال زایی 
گس��ترده، ج��ذب و حفظ نخبگان، تولید ث��روت از دانش و فناوری و 
ظرفیت های موجد داخلی، توسعه صنعت و رشد صادرات غیرنفتی و 

توسعه خدمات، بخش اندکی از این دستاوردها است. 
فعاالن استارت آپی در کشور به نظر بسیاری از کارشناسان سربازان 
جنگ اقتصادی هس��تند و ما نباید به جای پش��تیبانی، آنها را دلزده 

کنیم. 
۳- جایگاه استارت آپ ها در سیاست های ابالغی اشتغال

 توجه و حمایت ویژه از کارآفرینی، توس��عه کس��ب وکارهای نوپا و 
دانش بنیان، س��رمایه گذاری در زمینه استارت آپ ها و جذب فناوری و 
سرمایه خارجی از مهم ترین سیاست های ابالغی رهبر انقالب در زمینه 
اشتغال است. متن سیاست های کلی اشتغال به رؤسای قوای سه گانه، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابالغ شده 

است. 
 ۴- استارت  آپ های ایرانی در منطقه رقبای بیشماری دارند

 تقریبا ۱۰ س��ال از ایجاد نمونه هایی موفق از استارت آپ های ایرانی 
می گذرد. طی این ۱۰س��ال نه تنها کش��ورمان همزمان با پیش��رفت 
تکنولوژی، فضا را برای افزایش فعالیت کسب وکار های نوپا مهیا ساخته، 
بلکه سایر کشورهای منطقه نیز خود را در مسیر این اتفاق خوش یمن 

قرار داده اند. 
اما همه مس��ئله این نیس��ت. کشورهای همس��ایه و منطقه بیکار 
ننشسته اند؛ رقبای منطقه ای استارت آپ های ایرانی به سرعت در حال 

ایجاد و توسعه هستند. 
 ۵- چرا باید ورود آمازون ها به خاورمیانه را جدی گرفت؟ 

چندی پیش ش��رکت آمازون بر سر خرید سوق، بزرگ ترین شرکت 
خرده فروش آنالین در منطقه خاورمیانه، به توافق رس��ید؛ توافقی که 
مسیر را برای ورود آمازون به خاورمیانه بسیار هموار کرد. نگاه ما به این 

اتفاق باید بسیار جدی باشد. 
۶- اکنون استارت آپ ها در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند

برای درک میزان اهمیت کسب وکارهای نوپا، باید به خاطر بیاوریم 
که عمده این استارت آپ ها زمانی شروع به کار کرده اند که شدیدترین 
تحریم ها علیه کش��ورمان در حال اجرا بود. در واقع این کسب وکارها 
بیش از هر چیز،  نمادی برای اقتصاد خودکفا، بومی و ملی ما هستند 
که امتحان خود را در روزهای دشوار تحریم های اقتصادی پس داده اند 
و فعاالن و کارآفرینان استارت آپی، سربازان جنگ اقتصادی به حساب 
می آیند. با ش��رایطی که اکنون داریم استارت آپ های ایرانی اکنون در 

خط مقدم جنگ هستند. 

مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک می گوید این شرکت دیگر آگهی های سیاسی غیرشفاف 
را منتشر نمی کند و تالش می کند تمام این تبلیغات قابل ردگیری باشند. 

وی تصریح کرده شاید این مهم ترین قدمی است که فیس بوک برمی دارد، زیرا آگهی های 
سیاسی فیس بوک مانند آگهی های تلویزیونی یا تبلیغات دیگر به دقت مورد ردگیری قرار 

نگرفته و قواعد سختگیرانه ای در موردشان اعمال نمی شد. 
زاکربرگ افزوده از این پس مشخص خواهد بود که چه صفحه ای پول یک آگهی سیاسی را 
پرداخت کرده و بررسی آگهی های ارسالی این صفحات و مشاهده آنها برای تک تک کاربران 

ممکن خواهد بود. قرار است این تغییرات به تدریج ظرف چند ماه آینده اعمال شود. 
در هفته های اخیر ارسال تبلیغات ناشناس توسط برخی آگهی دهندگان روس که گفته 

می شود با هکرهای انتخابات ریاست جمهوری سال قبل این کشور در ارتباط بوده اند باعث 
جنجال گسترده ای شده و فیس بوک قول داده اطالعات مربوط به این آگهی دهندگان را در 
اختیار مقامات اطالعاتی و کنگره آمریکا قرار دهد. برخی نمایندگان کنگره آمریکا خواستار 

وضع قوانین جدید به منظور جلوگیری از استفاده شهروندان خارجی از پلتفورم های تبلیغاتی 
فیس بوک شده اند. 

 

سه راه بازیابی پس از شکست

تحصیالت یا تجربه؛ کدام یک مهم تر است؟ 
چرا باید در شرایط فعلی از کسب وکارهای نوپای داخلی حمایت کرد

نشانه های جنگ اقتصادی در منطقه و نقش استارت آپ ها در آن

گام بزرگ فیس بوک 
برای شفاف سازی 
آگهی های سیاسی
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دریچهنگاه

مجله آمریکایی فوربس که به تازگی ۱۰۰س��الگی اش را جش��ن گرفته، لیستی از پنج 
برند تأثیر گذار آسیا را منتشر کرده که گروه سامسونگ نیز در این بین به چشم می خورد. 
به گزارش دیجیاتو، لیست فوربس همچنین شامل برندهای علی بابا، سونی، تویوتا و بانک 
HDFC هنود نیز می شود. تمامی این برندها عالوه بر آسیا، در سایر نقاط دنیا نیز فعالیت 
می کنند. سامسونگ به لطف بازار تراشه های NAND، چیپ های حافظه و اسمارت فون ها 
به سوددهی فراوانی دست یافته است. گروه سامسونگ بسیاری از موفقیت های کنونی خود 
را مدیون ریاست »لی کن هی«  )Lee Kun Hee( و نیز فرزند موسس این شرکت  »لی 
 ،NAND است. سامسونگ به لطف بازار تراشه های )Lee Byung-chul(  »بیونگ چول
چیپ های حافظه و اسمارتفون ها به تازگی رکورد جدیدی در سوددهی ثبت کرده و انتظار 
می رود روند افزایشی درآمد سامسونگ در سه ماهه جاری میالدی نیز ادامه داشته باشد. 

سامسونگ در جمع ۵ شرکت 
تأثیر گذار آسیا

دارا خسروش��اهی مدیرعام��ل ایرانی جدید اوبر با ارس��ال ایمیلی برای تمامی 
کارکنان این شرکت در لندن تالش کرده به آنها روحیه دهد. این نامه نگاری پس 
از آن رخ می دهد که فعالیت اوبر در لندن و چندشهر دیگر انگلیس ممنوع اعالم 
شد. به گزارش فارس، در این نامه خسروشاهی کارمندان و رانندگان اوبر را خطاب 
قرار داده و نوشته: خیلی راحت است که تصور کنیم عدم تمدید مجوز فعالیت اوبر 
در لندن کار ناعادالنه ای است، اما واقعیت این است که سوءشهرت هزینه باالیی 
دارد. وی اذع��ان کرده آنچه مردم در مورد اوبر در ذهن دارند اهمیت زیادی دارد 
و لذا باید در همه زمینه ها یکپارچه و هماهنگ عمل کنیم. خسروش��اهی افزوده 
که اوبر چنین کاری خواهد کرد و سطح همکاری های خود را در تمامی شهرهای 

فعال در آنها ارتقا خواهد بخشید. 

 تالش  رئیس اوبر برای حفظ 
روحیه کارمندان



روان شناس��ی رنگ نقش بسیار مهمی 
در تبلیغ��ات و بازاریاب��ی دارد. به همین 
دلی��ل در این مقال��ه به نقل از س��ایت 
chetor  درباره تأثی��ر رنگ در تبلیغات 
و استفاده هوش��مندانه رنگ ها براساس 
اهداف بازاریابی نکاتی را خواهیم گفت. 

هر استارت آپ یا کس��ب وکار کوچک 
ی��ا به طور کلی هر ش��رکتی ک��ه نیاز به 
بازاریابی و تبلیغات داش��ته باش��د، باید 
بر مفاهیم تأثیر رنگ در تبلیغات مسلط 
ش��ود. در بخش قبل ب��ه موضوع ادراک 
مغز از رنگ ه��ا و اینکه چطور رنگ ها ما 
را مجبور به خری��د می کنند پرداختیم، 
همچنین درباره ریش��ه فرهنگی رنگ ها 

صحبت کردیم. 
رنگ هایی که افراد را به انجام عمل 

خاصی تحریک می کنند
در زمین��ه وب س��ایت ها، اینک��ه کدام 
رن��گ بهتری��ن اث��ر را ب��ر کلیک کردن 
 روی دکمه ه��ای فراخوانی ب��رای اقدام 
می گذارن��د،    )call-to-action(  
سوالی اس��ت که در تحقیقات زیادی به 
آن پرداخته شده اس��ت، ولی نتایج این 
تحقیقات همسو نیس��تند. چیزی که در 
تم��ام تحقیق��ات به اثبات رس��یده، این 
اس��ت که رنگ روی تصمیم به خرید اثر 
می گذارد. در مواردی نیز رنگ دکمه های 
سایت، بس��تگی به طراحی کلی سایت، 
برند و نوع کاال دارد. با این حال هنوز هم 
برخ��ی قوانین می توانند بین همه کاالها 
با هر برندی که دارند، مش��ترک باشند. 
رنگ دکمه های س��ایت بای��د قابل دیدن 
باش��د، اما توی چش��م نزند. باید مکمل 
طراحی کلی س��ایت باش��د، اما باید در 
جاهایی که الزم اس��ت تضاد ایجاد کنید 
ت��ا کاربران به راحتی بتوانن��د آن را پیدا 
کنن��د و س��ردرگم نش��وند. دوم اینک��ه 
دکمه های س��ایت باید بزرگ، ش��فاف و 
س��اده باش��ند و روی پس زمینه ای قرار 
بگیرند که حواس مخاطب به پس زمینه 

پرت نشود. 
تحقیقات نشان می دهد سه رنگ اصلی 
زیر ب��رای دکمه هایی با این کاربرد، جزو 
بهترین رنگ هایی هس��تند که بیشترین 

اثرگذاری را روی مخاطب دارند: 

- رنگ قرمز: به راحتی دیده می ش��ود، 
بین س��ایر طراحی های سایت به سادگی 
به چش��م می آید و س��بب ایج��اد حس 
هیج��ان در کارب��ر می ش��ود و به معنی 

اضطرار است. 
- رنگ س��بز: رن��گ آرامش بخش تری 
نس��بت ب��ه قرمز اس��ت، گاه��ی کمک 
می کند برخی کاربران آرامش پیدا کنند 
تا بتوانن��د تصمیمی را ک��ه می خواهند 
در  به خص��وص  رن��گ  ای��ن  بگیرن��د. 
کس��ب وکارهایی که مرتبط ب��ا آرامش، 
روان شناس��ی یا محیط زیس��ت هستند، 

جواب می دهد. 
- رنگ زرد / نارنجی: با گرمی، ش��ادی 
و انجام عملی مشخص مرتبط است. اگر 
به س��ایت آمازون سر بزنید می بینید که 
چقدر هوشمندانه از این دو رنگ استفاده 

شده است. 
۱، ۲، ۳، امتحان می کنم؛ رنگی که 

استفاده کردم درست کار می کنه؟ 
تس��ت کردن تنه��ا راه��ی اس��ت که 
می توان��د مش��خص کند رنگ درس��تی 
را ب��رای تبلیغات خ��ود انتخاب کرده اید 
ی��ا نه؟ تکرار روش ه��ای ارزیابی A/B یا 
Split می توان��د تعیی��ن کن��د که کدام 
رنگ ها بهتری��ن اثرگذاری را برای حرفه 

شما دارند. 
صبر داشته باشید و در هربار تبلیغات 
فقط یک رنگ را آزمایش کنید تا بتوانید 
واقع��ا روی نتیجه به دس��ت آم��ده تکیه 

کنید. 
کاری ک��ه بای��د بکنید این اس��ت که 
اول از هم��ه رنگ هایی ک��ه در فرهنگ 
مخاطبان ش��ما معنی بدی دارند، حذف 
کنید. س��پس مجموعه انتخاب های خود 
را با ح��ذف رنگ هایی که به برند ش��ما 

مرتبط نیستند، محدود کنید. 
بعد باید یک رن��گ را در مقابل رنگی 
دیگر تس��ت کنید و مث��ل جام حذفی تا 
جایی پی��ش بروید که بتوانی��د بهترین 
رن��گ را برنده اعالم کنی��د. بعد از اینکه 
ب��ا آزم��ون و خطا ب��ه نتیجه رس��یدید، 
می توانید ب��ا اعتمادبه نفس نتایج را روی 
قس��مت های مختل��ف س��ایت تان پیاده 

کنید. 

چط�ور از رنگ ه�ا به نف�ع اهداف 
تبلیغ�ات و بازاریابی خود اس�تفاده 

کنیم؟ 
در ای��ن قس��مت ن��گاه عمیق تری به 
هرکدام از رنگ ها و معانی شان در کشور 
آمریکا می اندازیم تا بهتر تصمیم بگیرید 
که چه کار باید بکنید. خیلی از تفاسیری 
ک��ه در مورد هر رنگ ش��ده اس��ت، در 

کشور ایران هم صدق می کند. 

رنگ های گرم
قرمز، نارنجی، زرد و انواع ترکیبات این 
رنگ ها، رنگ گرم محس��وب می ش��وند. 
انرژی بخش، ش��ادی آور،  ای��ن رنگ ه��ا 

اشتیاق آور و مثبت هستند. 

- رنگ قرمز )رنگ اصلی(
عموما با دیدن رنگ قرمز یاد احس��اس 
اعتمادبه نفس، راحتی، ش��وق، عش��ق و 
گرم��ا می افتیم. احساس��ات منفی که از 
رنگ قرمز می گیریم، می تواند احس��اس 
خش��م، احس��اس خط��ر، آتش س��وزی، 
خش��ونت و جنگ باشد. گاهی هم همین 
احساس��ات منفی می توان��د باعث فروش 
محصوالت��ی مثل حش��ره کش یا محافظ 
دهان و دندان ش��ود. مثال در تبلیغی که 
مربوط به باش��گاه تناس��ب ان��دام آقایان 
اس��ت، طراح��ی جنگجوی��ی زره پ��وش 
در رن��گ قرم��ز، ترکیب��ی از احس��اس 
اعتمادبه نف��س، ق��درت و مردانگی را به 

مخاطبان منتقل می کند. 
رنگ قرم��ز می تواند اثرات فیزیکی روی 
بدن بگذارد. مثال فش��ار خون را باال ببرد و 
تنفس و متابولیس��م بدن را افزایش  دهد. 
ترکیب رنگ قرمز همراه با سفید و مشکی، 
یا ترکیب با آبی سیر و طوسی از ترکیبات 

موفق این رنگ به حساب می آید.  
 

- رنگ نارنجی
معان��ی مثبت��ی ک��ه مرتبط ب��ا رنگ 
نارنجی است شامل مقرون به صرفه بودن، 
زیبای��ی، ارگانیک بودن، انرژی، ش��ادی، 
اش��تیاق، رفاقت، س��المتی، سرزندگی، 
ش��وخ طبعی، بازیگوش��ی، تغییر فصل و 

گرمی است. 

رن��گ  آمری��کا  در  نارنج��ی  رن��گ 
پرطرفداری به حس��اب می آید. به همین 
دلیل احساس��ات منفی خاصی از دیدن 
آن به مردم آمریکا دست نمی دهد. شاید 
برخی افراد ی��اد زندان بیفتن��د، اما این 
تداعی آنقدر قوی نیس��ت که بتواند روی 
برند آمریکایی ها اثری بگذارد. اثر فیزیکی 
ک��ه برای رنگ نارنجی به اثبات رس��یده 
اس��ت، تحریک اش��تها اس��ت. به همین 
دلیل در مواد غذای��ی به وفور از این رنگ 
نارنجی  استفاده می شود. همچنین رنگ 
در س��ایت های تخفیفاتی  )مثل آمازون( 
نیز خیلی کاربرد دارد، تا به کاربران حس 

مقرون به صرفه بودن را منتقل کند. 
 

-رنگ زرد )رنگ اصلی(
رنگ زرد معانی جلب توجه، ش��ادی، 
انرژی بخشی، امید، بازیگوشی و گرمی را 

به مخاطبان منتقل می کند. 
احساس��ات منف��ی که با دی��دن رنگ 
زرد ممکن است به ما دست  دهد شامل 
خشم، احس��اس خطر، بزدلی، احتیاط، 
حیله گ��ری و ناامیدی اس��ت. دقیقا مثل 
رنگ قرمز، گاهی منفی بودن احساساتی 
ک��ه با دی��دن رنگ زرد ایجاد می ش��ود، 

می تواند به نفع یک تبلیغ کار کند. 
تحقیقات نش��ان می دهد ک��ه رنگ زرد 
در کوتاه م��دت می تواند حال وهوای ش��ما 
را ع��وض کن��د. از رن��گ زرد روش��ن در 
کس��ب و کارهایی ک��ه مربوط ب��ه کودکان 
است، استفاده می شود. همچنین استفاده از 
این رنگ برای محصوالت غذایی یا خدمات 
تفریح��ی امتحان خود را پس داده اس��ت. 
از رن��گ زرد تیره یا طالی��ی هم اصوال در 
کاالهایی اس��تفاده می شود که می خواهند 
حس با اصل ونسب  بودن یا کاالیی دائمی با 

عمر طوالنی مدت را القا کنند. 
 

رنگ های سرد
سبز، آبی، بنفش و انواع ترکیبات آنها 
جزو رنگ های سرد به حس��اب می آیند. 
این رنگ ها آرامش بخش تر، حرفه ای تر و 

عمیق تر از رنگ های گرم هستند. 
ادامه دارد. . . 
99designs :منبع

تأثیر رنگ در تبلیغات و بازاریابی چقدر است؟ )بخش دوم(

چطور از رنگ ها به نفع خودمان استفاده کنیم
ارتباط

نگارش مطالب روابط عمومی
 )public relations(  اگرچه رواب��ط عمومی
امری جدای از تبلیغات اس��ت، اما این دو در دل 
یکدیگر قرار دارند و اغلب از نویسندگان تبلیغات 
خواس��ته می ش��ود که اطالعیه ه��ای مطبوعاتی 
یا س��ایر مطال��ب روابط عمومی را نیز بنویس��ند. 
برای نویس��نده ای که در ن��گارش متن های مؤثر 
و متقاعدکننده آموزش دیده اس��ت، نوشتن متن 
لطیف برای روابط عمومی، کاری است که باید به 
آن عادت کند. تبلیغات به طور مستقیم با خواننده 
در تماس است و با صراحت و بدون هیچ تظاهری 
درصدد جدا کردن خواننده از پول خود برمی آید. 
ب��ه گزارش هورموند، اطالعی��ه مطبوعات برای 
س��ردبیران- و نه بخش های تبلیغاتی- فرس��تاده 
می ش��ود، به این امی��د که س��ردبیران آن را در 
مجله ها یا مقاله های خود به چاپ برس��انند. پس 
از فرس��تادن ی��ک اطالعیه، تس��لطی روی زمان 
چاپ آن ندارید ی��ا نمی توانید در چگونگی چاپ 
آن مداخل��ه کنید و اص��ال نمی دانید که آیا چاپ 

خواهد شد یا نه؟ 
سردبیر می تواند اطالعیه را به همان صورتی که 
هس��ت چاپ کند یا آن را از نو بنویسد یا مطابق 
دلخواه خود آن را کوتاه کند یا اصال نادیده بگیرد. 
تنها دغدغه س��ردبیر، چاپ مجله ی��ا روزنامه ای 
اس��ت که مملو از اخبار و اطالع��ات جالب برای 
خوانندگان باش��د. اگر اطالعیه شما حاوی چنین 
اخبار و اطالعاتی اس��ت به  احتمال  زیاد، سردبیر 
آن را چ��اپ خواهد کرد، اما اگ��ر یک بازارگرمی 
تبلیغاتی است، سردبیر متوجه این نکته شده، آن 

را به داخل سطل زباله خواهد افکند. 
کمپانی های��ی ک��ه ب��ا فرآیند رواب��ط عمومی 
چندان آش��نا نیس��تند، از ما س��وال می پرسند: 
»آیا س��ردبیرها، اطالعیه ها را چ��اپ می کنند؟« 
پاسخ مثبت است. پژوهش��ی روی مقاالت مجله 
معتب��ر وال اس��تریت ژورن��ال انجام گرفته اس��ت 
ت��ا دریابن��د که چن��د درص��د مطال��ب مجله از 
اطالعیه ها ش��کل  گرفته اند. این پژوهش نش��ان 
داده اس��ت که ۱۱ مطلب مختلف داخل مجله از 
اطالعیه ها گرفته ش��ده بود و تنها در ۳۰درصد از 
این مطالب، متن هایی بود که توس��ط خبرنگاران 
افزوده شده بود. رقم دقیقی از تعداد اطالعیه های 
فرستاده شده در س��ال، برای مطبوعات در دست 
نیست، اما حدس ما این است که می تواند ساالنه 
صد هزار اطالعیه و شاید میلیون ها اطالعیه صادر 

کرده باشند. 
یک��ی از دالیلی که ارس��ال اطالعیه موردتوجه 
اس��ت، ارزان ب��ودن آن اس��ت. ب��رای چاپ یک 
اطالعی��ه یک صفح��ه ای و ارس��ال آن ب��ه صدها 
سردبیر، به مبلغی کمتر از ۳۰ دالر نیاز است. اگر 
سردبیر اطالعیه ش��ما را به صورت مقاله کوتاهی 
در مجل��ه چ��اپ کند، ش��ما ناچار ب��ه پرداخت 
پول��ی برای فضای آگهی در مجل��ه نخواهید بود. 
درحالی که هزینه چاپ یک آگهی با همان اندازه 

نیازمند صدها یا هزاران دالر است. 
مهم تر از همه این اس��ت که کسب محبوبیت، 
بی��ش از چاپ آگهی های تبلیغاتی معتبر اس��ت. 
معم��وال اف��کار عمومی ب��ا س��وءظن تبلیغات را 
مش��اهده می کنن��د، اما اغلب اوق��ات آنچه را که 
در مطبوع��ات می خوانن��د یا از طری��ق تلویزیون 
به گوش ش��ان می رس��د، قب��ول دارن��د. نکته ای 
ک��ه نمی دانن��د این اس��ت ک��ه اغل��ب اخباری 
ک��ه می خوانن��د ی��ا می ش��نوند، از اطالعیه های 
مطبوعات��ی ناش��ی می ش��وند؛ اطالعیه هایی که 
توس��ط همان ش��رکت هایی که به چ��اپ آگهی 
و تبلیغ��ات می پردازن��د، صادر ش��ده اند، اما هیچ 
تضمینی برای چاپ اطالعیه ه��ا در جراید وجود 
ندارد و حتی پس از چاپ نیز روش��ن نیس��ت که 
آی��ا توجه عم��وم را به خود جل��ب خواهند کرد؟ 
پاره ای از اطالعیه های نادیده گرفته ش��ده، پاره ای 
دیگر نیز با نتایج موفقیت آمیزی روبه رو می شوند. 
زمانی تولیدکننده یخ های بس��ته بندی  ش��ده، 
اطالعیه ای ب��رای جراید فرس��تاد و ادعا کرد که 
این یخ های بس��ته بندی ش��ده از یخ های خانگی 
خالص تر و شفاف تر هستند. به زودی با سرپرست 
این کمپانی توس��ط حداقل ۲۵ س��ردبیر مختلف 
مصاحب��ه و در بی��ش از ۱۵ برنام��ه رادیوی��ی 
تلویزیونی ظاهر شد. مجالت وال استریت ژورنال، 
نیویورک تایم��ز، لوس آنجلس تایمز، یونایتد پرس 
اینترنش��نال و آسوش��یتدپرس، همگ��ی به چاپ 
داستان های مفصلی در مورد این پدیده تازه اقدام 
کردن��د. حق عضوی��ت این اتحادی��ه تا ۱۰درصد 
افزایش یافت و فروش آن به طور چش��مگیری باال 

رفت. 
امروزه کمپانی ها هرچه بیشتر از روابط عمومی 
برای ارتقای س��طح ف��روش کاال و خدمات خود 
استفاده می کنند، حتی حرفه ای هایی که با دیده 
حقارت به این پدیده می نگریس��تند )پزش��کان، 
مش��اوران  و  مهندس��ان  آرش��یتکت ها،  وکال، 
مدیری��ت( نیز هم اکنون از ای��ن روش بهره گیری 
می کنن��د و در برنامه های رادیوی��ی و تلویزیونی 
ظاهر می ش��وند.  )آمار جدیدی که از ۵۲۳ عضو 
مجمع حقوقدانان آمریکا گرفته شده است، روشن 
کرده که ۲۰درصد این وکال از روابط عمومی برای 

ارتقای شغلی خود استفاده می کنند(. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

۲0پرسشی که باید قبل از هرگونه 
فعالیت تبلیغاتی از خودتان 

بپرسید
پی��ش از اجرای هر برنامه تبلیغاتی، ۲۰ س��وال 
زیر را در مورد خودتان، مش��تری، محصول و هر 
آنچه به موفقیت ش��ما در تبلیغات کمک می کند 
مطرح کنید و برای آن پاس��خ داش��ته باشید. به 
گ��زارش مدی��ر تی وی، این ش��ما و ای��ن هم ۲۰ 
پرسش��ی که باید قبل از هرگونه فعالیت تبلیغاتی 

از خودتان بپرسید. 
۱- کدام ش��خص یا س��ازمانی در کدام جایگاه 

یا اعتباری؟ 
۲- با چه دیدگاه، هدف و انتظاری؟ 

۳- چه حرف، سخن و شعاری؟ 
4- در مورد کدام کاال یا خدماتی؟ 

۵- با کدام مشخصات، مزایا و منافعی؟ 
6- با کدام تفاوت )نسبت به رقبا( و تمایزی؟ 

7- در ک��دام مرحل��ه از منحن��ی عمر محصول  
)PLC(؟ 

8- در کدام وضعیت رقابتی یا انحصاری؟ 
9- با کدام قدرت و سهم بازاری؟ 

۱۰- با کدام هدف ارتباطی یا تجاری و با تمرکز 
بر کدام گروه از مشتریان؟ 

۱۱- با چه قصد، مضمون و محتوایی؟ 
۱۲- با استفاده از کدام ابزارها و اجزایی؟ 

۱۳- از طریق کدام دسته از رسانه ها؟ 
۱4- در چه زمان، مکان و شرایطی؟ 

۱۵- با چند دفعه تکرار و استمراری؟ 
۱6- با چه لحن، آهنگ و الفاظی؟ 
۱7- با کدام تکنیک و جاذبه ای؟ 

۱8- چه پیام و خبر و اطالعی را؟ 
۱9- به کدام دسته از مخاطبان و مشتریانی؟ 

۲۰- با چه نیاز، انتظار، س��ن، عقیده، ش��رایط، 
قدرت مالی و اختیاری می رساند؟ 

 بررسی کمپین
Ariel پودر #sharetheload 

مدت هاست هند تالش زیادی را جهت برآورده 
کردن فرصت های برابر شغلی برای زنان و مردان 
آغاز کرده، اما مسئله برابری جنسیتی در کارهای 
خان��ه هنوز حل نش��ده اس��ت. تحقیقات نش��ان 
می دهد 76درصد از م��ردان هندی بر این باورند 
که لباس شس��تن وظیفه زنان اس��ت و 8۵درصد 
زن��ان هندی معتقدند که آنها دو ش��غل به عهده 

دارند؛ کار بیرون و کارهای منزل. 
به گ��زارش  ام ب��ی ای نیوز، همگام ب��ا این نبرد 
ذهن��ی و گاه واقع��ی، برن��د Ariel کمپینی را با 
محور برابری جنس��یتی در کاره��ای خانه برگزار 
 Ariel Matic کرد. ه��دف معرف��ی محص��ول
محصول جدید برند در ش��به قاره هند بود اما پیام 

آن در ۲۲ کشور دهان به دهان گشت. 
کمپین که توانس��ته بود حمایت زیادی را از آن 
خود کند، برنده شیر شیشه ای جشنواره کن الین 
در س��ال ۲۰۱۵ ش��د. در این میان حمایت افراد 
مش��هور از کمپین بر این نکته تأکید داش��ت که 
برابری در انجام کارهای خانه کلید دس��تیابی به 

زندگی ای شادتر است. 
sharetheload# نش��ان می ده��د که چگونه 
پدرها و ش��وهران می توانند ب��ا گام های کوچکی 
که برمی دارند )لباس شستن(، خانه هایی با حقوق 

برابر داشته باشند. 
این کمپین که توسط آژانس BBDO و آژانس 
مدیای Mediacom Mumbai طراحی و اجرا 
شد الیه های زیرین فرهنگ هند را هدف قرار داد. 
رسانه های آنالین، سینما و تلویزیون، بسته بندی 
مخصوص کمپین از رس��انه های مورد استفاده در 

این کمپین بودند. 
در جریان این کمپین بیش از ۱.۵ میلیون مرد 
متعهد شدند که در کارهای خانه کمک می کنند. 
حج��م ف��روش Ariel نی��ز بی��ش از ۱۰۰درصد 

افزایش داشت. 
Ariel  کمپین خود را با پرس��یدن یک سوال 
س��اده ش��روع کرد؛ »چرا مردها نمی توانند لباس 
بش��ورند؟« این پرسش حقیقتی بود که نه تنها در 
هند بلک��ه در هر جای دیگری نی��ز اهمیت پیدا 

می کرد. 
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آیا ش��ما نیز جزو کس��انی هس��تید که 
معتقدند بازاریابی دیجیتال برای کسب و کار 

آنها بی فایده است؟ 
خب در واقع مش��خصا همه مانند شما 
فکر نمی کنند! به گزارشibazaryabi ، با 
وجود موفقیت های بزرگی که شرکت ها و 
برندهای معتبر به واسطه بازاریابی دیجیتال 
خود به دس��ت آورده ان��د، اما باز هم حدود 
۷۵درصد از شرکت ها و برندها )به خصوص 
در کش��ورهای در حال توس��عه( خود را از 
این نعمت آماده و مهیا محروم س��اخته اند 
زیرا تصورش��ان بر این اس��ت که بازاریابی 
دیجیتال برای کس��ب و کار آنها مناس��ب 
نیس��ت و هم��واره دم از تجربیات ناموفق 

سابق شان می زنند. 
اما اگر نگاه��ی دقیق تر به این تجربیات 
بیندازی��م، به س��رعت متوجه ای��رادات و 
اشکاالت آنها خواهیم شد؛ اطالعات بسیار 
زی��اد اما ناق��ص و اس��تراتژی های آبکی و 

ناپایدار! 
بازاریابی دیجیتال؛ مخالفان و موافقان

نکته جالب اینجاس��ت که اگر شما نظر 
یک��ی از مخالفان بازاریاب��ی اینترنتی را در 
مورد آن بپرسید، احتماال با چنین جوابی 
مواج��ه خواهید ش��د: »من داس��تان های 
 زی��ادی در م��ورد موفقیت ه��ای عظی��م 
کسب شده به واس��طه بازاریابی دیجیتال 
ش��نیده ام، ام��ا تالش های من ب��رای پیدا 
کردن رم��ز و رازها و ترفندهای این نوع از 
بازاریابی بی نتیجه مانده است. از آنجایی که 
در کنار داستان های موفقیت، داستان های 
شکست های سنگین و پرهزینه نیز وجود 
داش��ته اند، ترجی��ح می دهم ب��ا احتیاط 

بیشتری عمل کنم.«
کلمه کلیدی و قابل توجه پاسخ باال، رمز 

و رازهای این سبک از بازاریابی است. 
در واق��ع بیش��تر بازاریاب��ان ی��ا مالکان 
کسب و کارها به دنبال یافتن راه های مخفی 
و ناشناخته ای هس��تند تا آنها را یک شبه 
به محبوبیت و ثروت برساند، اما به احتمال 
زیاد این افراد س��اعت ها وقت خود را برای 
یافتن چنین رم��ز و راز و ترفندهایی تلف 
می کنند و به نتیجه ای هم دست نمی یابند. 
در  س��هولت  اتفاق��ی،  چنی��ن  دلی��ل 

گش��ت و گذار و جس��ت و جو در اینترن��ت 
اس��ت، چرا که این مزیت بزرگ تکنولوژی 
 باعث شده ما هر مطلب درست یا حتی به

 درد نخ��وری را به عنوان مرجع و راهنمای 
خود قرار دهیم، در حالی که اعتبارسنجی 

آن به درستی انجام نشده است. 

 بازاریابی دیجیتال برای کدام 
کسب وکارها مناسب است؟ 

بازاریابی دیجیتال برای هر کسب و کاری 
همیش��ه به عنوان یک راه حل قدرتمند در 
صحنه است. کافی است راه درست استفاده 
از آن را بیابید تا درآمد شما به میزان قابل 

توجهی افزایش پیدا کند. 
اگ��ر تاکنون موف��ق به اس��تفاده از این 
موهبت آم��اده و مهیا نش��ده اید، احتماال 

ایرادی در کار شما وجود داشته است. 
در ادامه قصد داریم سه نمونه از دالیلی 
را که باع��ث ناکارآم��دی بازاریابی آنالین 

می شود به شما معرفی کنیم. 
دلیل اول: عجله زیاد برای رسیدن به 

چشم انداز ها و اهداف
یکی از بزرگ ترین ای��رادات هر مالک و 
بازاریاب کس��ب و کاری، عجله در رس��یدن 
به اهداف اس��ت. بدیهی اس��ت ک��ه برای 
دس��تیابی به برخی اهداف نیازمند زمان، 
تالش و پش��تکار فراوانی هس��تید، اما این 
مسئله چه ارتباطی با بازاریابی آنالین دارد؟ 

اجازه دهید موضوع را روشن تر کنیم. 
گاه��ی مال��کان کس��ب و کارها به جای 
استفاده صحیح از بازاریابی دیجیتال و ارائه 
اطالع��ات مفید و کارب��ردی به مخاطبان، 
س��عی در ف��روش محص��والت و خدمات 
خود در همان مرحله اول دارند. مش��خصا 
چنین اصراری بر ف��روش محصول نه تنها 
یک تبلی��غ، بلکه یک ضربه ب��زرگ برای 

کسب و کار تلقی می شود. 
نخس��تین قدم برای آغاز ی��ک بازاریابی 
دیجیت��ال موف��ق، ارائ��ه اطالع��ات مفید 
به مش��تریان اس��ت. در این ص��ورت آنها 
می توانند تصمیم بگیرند که تا چه اندازه ای 

به محصوالت و خدمات شما نیازمندند. 
همچنی��ن ارائ��ه اطالع��ات می توان��د 
مخاطبان را از سمت موتورهای جست و جو 

نیز به سمت شما روانه کند. 
دلیل دوم: تغییر استراتژی در میانه راه

مس��یر حرکت یک بازاریاب��ی و هدایت 
مشتری و سرمایه به سمت کسب و کار اغلب 
مانند فوق است. در ابتدای کار شما انگیزه 
و انرژی فراوانی دارید و کمپین هایی را که 
با وس��واس خاصی ایجاد شده اند راه اندازی 
می کنید و در نتیجه روند موفقیت شما به 
سرعت رشد می کند، اما به مرور زمان این 

سرعت رشد کاهش می یابد. 
در این مرحله ممکن است احساس کنید 
که این سبک از بازاریابی شما به حد اشباع 
رسیده و وقت تعویض استراتژی است. این 
دومین اشتباه بزرگی است که یک بازاریاب 
به آن دچار می شود. در واقع این کند شدن 
س��رعت به این معناست که زمان تجزیه و 
تحلیل داده ها فرا  رس��یده است. شما باید 
به ج��ای تعویض کل اس��تراتژی بازاریابی 
دیجیت��ال خود، به دنب��ال یافتن راه هایی 

برای بهبود بخشیدن به آن باشید. 
به ای��ن صورت که با اعم��ال تغییراتی 
جزئ��ی و افزودن ارزش ه��ای جدیدی به 
کمپین های خود، عالوه بر حفظ مشتریان 
و مخاطب��ان فعلی، به دنب��ال مخاطبان 
بالقوه نیز باش��ید. این کار محقق نخواهد 
شد مگر با یک برنامه ریزی، پشتکار و صبر 

پوالدین. 

دلیل سوم: چیزی وجود دارد که 
مخاطبان شما را آزار می دهد

در بین مفاهیم بازاریابی، احتماال با دکمه 
فراخ��وان عم��ل )یا همان CTA( آش��نا 

هستید. 
این دکمه که معموال مشتری را به سمت 
ه��دف نهایی ما هدای��ت می کند، می توان 
ب��ا رنگ و طرحی برجس��ته در داخل یک 
صفحه یافت. دکمه هایی همچون »همین 
ح��اال خرید/ثبت ن��ام کنی��د« ی��ا »ثبت 
سفارش«، »ثبت نام« و… همگی جزو این 

موارد هستند. 
در ی��ک دید کل��ی می ت��وان گفت که 
هدف از تمامی بازاریابی های آنالین، جذب 
مخاطب به س��مت این دکمه است، اما در 
صورت��ی که با صرف وق��ت و انرژی فراوان 

موفق به جذب مخاطبان تان نشده اید، قطعا 
ایرادی در این بین وجود دارد. 

برای یافتن ایراد کار، باید دست به دامان 
 Google Analytics اب��زاری همچ��ون
شوید؛ این ابزار به ش��ما نشان خواهد داد 
که مخاطبان تان به کدام بخش ها و دکمه ها 
بیش��تر عالقه نش��ان داده اند و همچنین 
بیشترین آمار ترک وب سایت شما مربوط 
به کدام قس��مت از آن است. به این ترتیب 
موفق خواهید شد قسمت های ناخوشایند و 
آزار دهنده را از وب سایت خود حذف کرده 
یا آنها را به ص��ورت مطلوبی تغییر دهید. 
اگر قصد جلب نظر مهمانان خود را دارید، 
ابت��دا باید فضای میزبانی خود را به دلخواه 

آنان درآورید. 
آیا شما نیز چنین ایراداتی داشتید؟ 

در صورتی که پاسخ ش��ما به سوال باال 
مثبت است بهتر است هرچه سریع تر دست 
به کار ش��وید و به رفع این دالیل بپردازید 
تا لطف و بخشش بازاریابی دیجیتال شامل 
شما و کسب وکارتان شود. فراموش نکنید 
که برای رسیدن به موفقیت ابتدا باید صبر 

پیشه کنید. 
به یاد داش��ته باش��ید که عالقه و شوق 
مخاطبان تان را فدای دس��تیابی س��ریع تر 
به اهداف تان نکنید. سپس استراتژی مورد 
نظر خود را در طول مس��یر حفظ کرده و 
در صورت کند شدن روند پیشرفت آن، با 
جمع آوری داده های مورد نیاز و تحلیل آنها، 
ب��ه جای تعویض کل اس��تراتژی تغییرات 
الزم را در استراتژی فعلی خود ایجاد کنید. 
در نهایت قس��مت های آزاردهنده برای 
مخاطبان تان را بیابید و آنها را برای همیشه 
از بین ببرید تا مخاطبان تان عاشق شما و 

کسب و کارتان شوند. 
فرام��وش نکنی��د ک��ه راز موفقیت یک 
کسب و کار امروزی، افزایش میزان ترافیک 

و بازدید از وب سایت آن است. 
موارد باال هر یک به نوبه خود مس��یری 
برای دس��تیابی ب��ه این موفقی��ت را برای 
ش��ما به ارمغان دارند، پس با کمی دقت و 
تیزبینی بیشتر نسبت به قبل دست به کار 
شوید و کس��ب و کار خود را در دل و ذهن 

مخاطبان تان جای دهید. 

بازاریابی یکپارچه۳ مشکل اساسی کسب وکارها در بازاریابی دیجیتال 
می ده��د  روی  زمان��ی  یکپارچ��ه  بازاریاب��ی 
ک��ه بازاری��اب  )مارکت��ر( فعالیت ه��ای بازاریابی 
)مارکتین��گ( را تدوین و برنامه ه��ای بازاریابی را 
تهیه می کند تا بتواند ارزش را برای مشتری ایجاد 
و اطالع رس��انی کند و به او تحویل دهد به گونه ای 
که »کل از مجموع قطعات تشکیل دهنده بزرگ تر 

است.« 
ب��ه گ��زارش هورمون��د، دو عنصر کلی��دی در 

بازاریابی یکپارچه عبارتند از:
 1- بس��یاری از فعالیت های بازاریابی می توانند 

ارزش را خلق، اطالع رسانی و تحویل دهند. 
  2- بازاریاب ه��ا بای��د در طراح��ی و اجرای هر 
فعالی��ت بازاریابی س��ایر فعالیت ه��ا را نیز در نظر 
داش��ته باش��ند. به عنوان مث��ال بای��د در طراحی 
و اجرای ه��ر فعالی��ت بازاریابی س��ایر فعالیت ها 
را نیز م��د نظر ق��رار دهن��د. به عنوان مثال وقتی 
یک بیمارس��تان ی��ک دس��تگاه  ام آر آی را از یک 
بخش مدیکار سیس��تمز ش��رکت جنرال الکتریک 
خری��داری می کند، انتظار خدم��ات خوب نصب، 
نگهداری و آموزش��ی دارد که ب��ه همراه محصول 
به آن ارائه ش��ود، همچنین کلیه ارتباطات شرکت 

باید یکپارچه باشد.
 اس��تفاده از یک اس��تراتژی ارتب��اط یکپارچه 
به معن��ای انتخاب گزینه های ارتباطی اس��ت که 
یکدیگر را تقوی��ت و تکمیل می کنند. امکان دارد 
هر بازاریابی به صورت گزینش��ی دست به استفاده 
از تلویزی��ون، رادیو و تبلیغ��ات چاپی، رویدادها و 
رواب��ط عمومی و ارتباط��ات از طریق واحد روابط 
عمومی و پایگاه اینترنتی بزند تا هر یک از آنها اثر 
بخش دیگری را ارتقا ببخش��ند. همچنین هر یک 
از آنها باید یک پیام ثابت را در مورد مارک در هر 

تماس ارائه کند. 
زمانی که ش��رکت بی ام و در س��ال 2۰۰2 اقدام 
ب��ه عرضه خودروی مینی کوپر مدرن ش��ده خود 
به بازار کرد، از یک اس��تراتژی بازاریابی یکپارچه 
در ایاالت متحده اس��تفاده کرد که شامل آمیخته 
گسترده ای از رس��انه ها می شد؛ تابلوهای اعالنات، 

اعالمیه ها، اینترن��ت، فعالیت های تبلیغاتی چاپی، 
رواب��ط عمومی، جایگاه س��ازی ب��رای محصول و 

فعالیت های تبلیغاتی با استفاده از توده مردم. 
بس��یاری از این موارد به پایگاه اینترنتی شرکت 
که ب��ه طرز هوش��مندانه ای طراحی ش��ده بود، با 
اطالع��ات مربوط به محصول و دالل لینک ش��ده 
ب��ود. این خ��ودرو در 21 نمایش��گاه ماش��ین در 
سرتاس��ر ایاالت متح��ده روی س��قف خودروهای 
شاس��ی بلند ف��ورد اکس��کرژن قرار داده  ش��ده و 
به عنوان سکوهایی جهت نشستن در یک استادیوم 
ورزشی مورد استفاده قرار گرفته بود و عکس این 
ماش��ین در صفح��ه میانی مجله به چاپ رس��یده 
بود. این فعالیت تبلیغاتی یکپارچه باعث ش��د یک 
فهرس��ت انتظار شش ماهه برای خرید این خودرو 

ایجاد شود. 
این شرکت همچنین باید یک استراتژی کانالی 
یکپارچه ایجاد کند. این ش��رکت بای��د هر کانال 
را به عن��وان یک گزین��ه به لحاظ تأثیر مس��تقیم 
آن ب��ر میزان فروش و ارزش م��ارک تجاری و نیز 
تأثیر غیرمس��تقیم از طریق تعامالتی که با س��ایر 
گزینه ه��ای کانال��ی انجام می دهد مورد بررس��ی 
قرار ده��د. بازاریاب ه��ا باید مبادل��ه پایاپای بین 
داش��تن تعداد بیش ازح��دی از کانال ها )که منجر 
ب��ه ایج��اد تعارض بی��ن اعضای کانال ی��ا کمبود 
حمایت می ش��ود( و تعداد بس��یار مع��دودی )که 
منجر به ایجاد تعارض بین اعضای کانال یا کمبود 
حمایت می ش��ود( و تعداد بسیار معدودی )که به 
نادیده گرفته شدن فرصت های ایجادشده در بازار 

می شوند( را سبک سنگین کنند. 
به طور روزافزونی فعالیت ه��ای بازاریابی آنالین 
در ایجاد نام و نش��ان تجاری و فروش برجس��ته تر 
می ش��وند. س��ایت اینترنتی کارناوال کانکش��نز با 
ص��رف هزین��ه ای معادل ۳۰۰ ه��زار دالر و بدون 
هزینه ه��ای دیگ��ر تبلیغاتی توانس��ت کار را برای 
عالقه من��دان به س��فرهای دریایی با کش��تی های 
تفریح��ی آس��ان کند تا آنه��ا بتوانند ب��ا یکدیگر 
تبادل نظ��ر کنند که قصد س��فر به چ��ه نقاطی را 
دارند و چه تفریحات سرگرم کننده ای روی کشتی 
ارائه می ش��ود. ظرف تنها چند م��اه 2۰۰۰ نفر از 
1۳۰۰۰ کاربری که در سایت ثبت نام کرده بودند 
برای س��فر ب��ا 22 کش��تی کارن��اوال برنامه ریزی 
کردن��د که این کار به ط��ور تخمینی 1٫۶ میلیون 

دالر درآمد برای شرکت ایجاد کرد. 

چگونه از پیله امن شبکه های 
اجتماعی رها شویم

ش��بکه های اجتماعی و الگوریتم های آنها، تنها 
محتوایی را که دوست داریم به ما نشان می دهند 
و ای��ن باعث ایج��اد رفتاری می ش��ود که نظرات 

مخالف را قبول نمی کند. 
ب��ه گزارش زومیت، بانی فولی وانگ، مدیرعامل 
در   ،Pique Venturesس��رمایه گذاری گ��روه 
وب س��ایت کوئرا به پرسش��ی پاس��خ داده اس��ت 
ک��ه ش��اید در ذهن کمت��ر فردی ش��کل گرفته 
باش��د. ش��بکه های اجتماعی که امروزه به بخشی 
جدانش��دنی از زندگی افراد تبدیل شده اند، مجهز 
ب��ه فیلترها و الگوریتم هایی هس��تند که تنها آن 
چیزی را که دوس��ت داریم به ما نشان می دهند. 
سوال مطرح شده این است که آیا این فیلترها ما را 
از درک نظرات مخالف با خودمان عاجز می کنند؟ 
وانگ در پاس��خ خود به این نکته اش��اره کرده 
اس��ت که طبیعت انس��انی می تواند ما را از درک 
نظ��رات مخال��ف و حت��ی متف��اوت عاج��ز کند. 
ش��بکه های اجتماع��ی و الگوریتم ه��ای آنها نیز 
می توانن��د چنین خطری داش��ته باش��ند. افراد و 
الگوریتم ها می توانند رفتار مشابهی داشته باشند. 
وقتی ش��ما بخواهی��د تنها نظراتی که با ش��ما 
موافق هس��تند بش��نوید، زمانی که نظری مخالف 
می ش��نوید یکی از رفتارهای زیر را از خود نشان 

خواهید داد. 
- ناراحت می شوید، چرا که یک نفر مخالف شما 
است. نیازی نیس��ت که آنها به صورت مستقیم با 
شما مخالفت کنند. همین که نظرشان را بگویند 
و شما با آن مخالف باشید، احساس بدی خواهید 

داشت. 
- رفتار دیگر این اس��ت که ب��ه خاطر ناراحتی، 
س��عی می کنید در م��ورد آن موضوع بحث نکنید 
ی��ا اصال اف��راد مخالف را از دای��ره اجتماعی خود 

کنار بگذارید. 
- در حالت دیگر، ناراحتی ش��ما باعث می شود 
ک��ه دیگران ارتباط ش��ان را با ش��ما قطع کنند یا 

دیگر نظرات شان را با شما در میان نگذارند. 
الگوریتم ه��ا نیز به گونه ای طراحی ش��ده اند که 
محتوای محبوب شما را بیشتر و آن چیزی را که 
دوس��ت ندارید، کمتر به نمایش بگذارند. به بیان 
دیگر، آنها نیز مانند مغز خود ما طراحی ش��ده اند. 
ش��بکه های اجتماعی در این می��ان گناه بزرگی 
مرتکب ش��ده اند. آنه��ا تنها افرادی ک��ه با دایره 
دوس��تان شما دوست هس��تند، معرفی می کنند. 
تنه��ا محصوالتی را به ش��ما نش��ان می دهند که 
دوس��ت دارید و در نهایت ش��ما را در دایره ای از 

تأیید و موارد دوست داشتنی حبس می کنند. 
برای رهای��ی از این دای��ره، می توانید با رعایت 
موارد زیر، خود را ب��رای پذیرفتن نظرات مخالف 

آماده کنید.
1- ب��ا مخالفت ه��ا کن��ار بیایی��د؛ ای��ن کار به 
خودآگاهی، نفس عمیق، تفکر و حتی مدیتیش��ن 

نیاز دارد. 
2- انتخاب های خود را داش��ته باشید و از عمل 
به آنچ��ه الگوریتم ه��ا پیش��نهاد می دهند دوری 

کنید. 
۳- ارتباطات خود را به صورت عمدی با افرادی 
افزای��ش دهید که از پس زمینه ه��ای جغرافیایی، 
اعتقادی و عقاید متنوع با شما برخوردار هستند. 
4- ذهن خود را باز نگه دارید، اما خطوط قرمز 

را نیز بشناسید. 
۵- دع��وت افراد خارج از دای��ره اجتماعی خود 

را قبول کنید. 
۶- سعی کنید گوش دادن و فهمیدن را تمرین 
کنید و ع��ادات آنالیز کردن و قضاوت کردن را از 

خود دور کنید. 
۷- زم��ان کمت��ری را به ش��بکه های اجتماعی 
اختصاص دهی��د. ارتباطات مس��تقیم و نزدیک، 
س��الم تر از ارتباط��ات مج��ازی هس��تند. وقت��ی 
اختالف نظری وجود داش��ته باشد، حل کردن آن 
در ارتباط��ات رودررو بس��یار س��الم تر از بحث در 

شبکه های اجتماعی است. 
کنار آمدن با نظرات مخالف و درک کردن آنها، 
مانند ماهیچه ای اس��ت که ب��ه ورزش نیاز دارد و 
مهارتی اس��ت که با تمرین به دس��ت می آید. این 
کار ممکن اس��ت در ابتدا کمی س��خت باشد، اما 
فرام��وش نکنید که ای��ن مش��کل، در همه افراد 
کم وبیش وج��ود دارد و همه بای��د برای حل آن 

تالش کنند. 
INC  :منبع

ایستگاه بازاریابیارتباط

بازاریابی خالق



جمالت مخرب در محیط کار
انتخاب عبارات و جمالت مناس��ب در مکالمات 
کاری اهمیت باالیی دارد. جمالت ش��ما می توانند 
تخصص و تجربه و حتی آینده کاری را تحت تأثیر 

قرار دهند. 
م��ا توجه زیادی به حرفه ای به نظر رس��یدن در 
محیط کار می کنیم، اما به اندازه کافی به حرفه ای 
صحبت ک��ردن فکر نمی کنی��م. اینکه چه چیزی 
می گویید و چگونه آن را بیان می کنید در نش��ان 

دادن جدیت شما به شنونده تأثیرگذار است. 
در این مقاله به نق��ل از زومیت، چند عبارت را 
معرفی می کنیم که می توانید هر روز در بس��یاری 
از محیط های کاری بش��نوید. قصد و نیت گوینده 
هرچه باشد، پیام واقعی که می فرستد بی تجربگی 
و عدم تعهد اس��ت، نه اثری ک��ه اکثر مردم قصد 
ایج��ادش را دارند. اگر خودت��ان را در حال گفتن 
این عب��ارات یافتید، ادام��ه صحبت تان را متوقف 

کنید. 

۱- تقصیر من نیست
راه��ی وجود ن��دارد که این عب��ارت را از ناله و 
س��رزنش جدا کرد. حتی اگر این مسئله حقیقت 
داش��ته باش��د، تأثیر بدی بر ش��نونده می گذارد. 
پاس��خگو باش��ید و مس��ئولیت کاری را که انجام 
دادی��د بر عه��ده بگیرید. زمانی که اش��تباهی رخ 
می دهد، تمرکزت��ان را به جای عیب جویی، بر حل 
مش��کل و پیش��گیری از وقوع دوباره آن بگذارید. 
اش��تباه کردن بخش��ی از یادگیری است، اما عذر 
و بهانه تراش��یدن و عیب جویی از دیگران کشنده 

رفتار حرفه ای است. 

۲- من نمی توانم
زمانی که می گویید نمی توان��م فعالیتی را انجام 
ده��م، در واقع عدم اعتمادبه نف��س و عدم تمایل 
به ریس��ک کردن را نش��ان می دهید. به جای این 
کار یکی از این عبارات را امتحان کنید: »این یک 
حوزه جدید برای من اس��ت، ام��ا تمایل دارم که 
آن را امتح��ان کنم« یا  »اگ��ر به مانعی برخوردم 
می توانم از ش��ما کمک بگی��رم؟« یا »قطعا عالقه 
دارم ک��ه این در ای��ن حوزه اطالعاتی به دس��ت 

بیاورم.« 

3- من راغب به انجام آن نیستم
اگر ش��ما بگویید تمایل نداری��د؛ یک چالش را 
پس زده اید و در واقع گفته اید که اولویت های تان 
از گروه یا س��ازمان تان اهمیت بیشتری دارند. اگر 
می خواهید برتر باش��ید، باید با مسائل ناخوشایند 

راحت تر باشید. 

4- چه سودی برای من دارد؟ 
اگر فقط به خودتان و چگونگی کسب سود فکر 
کنید، شخص خودخواهی به نظر خواهید رسید و 
اکثر س��ازمان ها صبر و بردباری کمی برای افرادی 
ک��ه عضوی از گ��روه ب��ودن را نمی پذیرند، دارند. 
برای موفق بودن، بیشتر روی »ما« تمرکز کنید. 

۵- من نمی توانم با او کار کنم
انتخ��اب اف��رادی ک��ه نمی خواهید ب��ا آنها کار 
کنی��د، نه تنها باعث می ش��ود ش��ما غیر حرفه ای 
به نظر برس��ید، بلکه ش��ما را بی تجرب��ه و آماتور 
نش��ان می دهد. یاد بگیرید ک��ه از پس تضاد ها و 
ناس��ازگاری ها بربیایید و به هنگام نیاز تفاوت های 
مجزایی داش��ته باشید. اگر افراد دیگر اهانت، آزار 
ی��ا رفتار های تهدیدآمیز انجام دادند، به مس��ئول 

ذی ربط گزارش دهید. 

۶- من بی حوصله ام
این مورد می تواند بیشتر از سایر موارد زیان آور 
باش��د. به نظ��ر ش��ما زمانی که صدای ش��ما این 
حقیقت را بیان می کند که ش��غل خسته کننده و 
کسالت باری دارید، اطرافیان چه فکری می کنند؟ 
شغل شما باید در شما شور و ذوق و جدیت ایجاد 
کن��د یا حداقل برای هم��ه فعالیت هایی که انجام 
می دهید راغب و بش��اش باش��ید. اگ��ر به چالش 
بیشتری احتیاج دارید، فعالیت جدیدی پیدا کنید 

و آن را انجام دهید. 

7- من سعی می کنم
س��عی کردن به معنی انجام دادن نیس��ت. شما 
می توانید ت��الش کنید اما موفق نش��وید یا برای 
موضوعی خاص تالش کافی نکنید. اگر با هدف و 
پشتکار تالش کنید، برای به دست آوردن آن قدم 
ج��دی برمی دارید. تنها در این حالت قول بدهید. 
پ��س به جای گفتن »ت��الش می کنم« با اطمینان 

بگویید »انجام می دهم.« 
در پای��ان، بهترین راه برای اینک��ه با تجربه تر و 
حرفه ای تر در محیط کار به نظر برس��ید این است 
که با دقت به هر کلمه ای که بیان می کنید گوش 
دهید و از خودتان بپرسید آیا این کلمات معنایی 
را ک��ه در ذهن در نظر دارید بیان می کنند؟ اجازه 
بدهید کلمات تان به بهترین ش��کل در اختیارتان 
باش��ند، به خودت��ان اطمینان داش��ته باش��ید و 
ب��ه زودی احترام��ی را که می خواهید، به دس��ت 

خواهید آورد. 
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اگر فک��ر می کنید برای ش��روع 
کس��ب و کارتان ب��ه ی��ک دفتر در 
دوباره  نیازمندید،  بزرگ  ش��رکتی 
فکر کنید. با دنبال کردن این مطلب 
به ای��ن موضوع پی خواهید برد که 
چگونه این شرکت های چند بیلیون 
دالری در غیرممکن تری��ن مکان ها 

راه اندازی شد. 
س����ای���ت گ��زارش   ب����ه 

isfahanplus ، همیش��ه با دیدن 
ن��ام این کمپانی های ب��زرگ، تنها 
عظم��ت و موفقیت آنه��ا را به یاد 
می آوری��م، ولی هیچ ک��س درمورد 
شروع کار آنها یا از محیط و امکاناتی 
که با آن سعی در تجاری سازی ایده 

خود داشتند، نمی پرسد. 
اگرچه ممکن است آنها در حال 
حاضر ب��زرگ به نظر برس��ند، اما 
بعض��ی از بزرگ ترین و موفق ترین 
این ش��رکت ها زمانی از گاراژ منزل 
شخصی شروع به کارکرده اند. گاهی 
اوق��ات گاراژ من��زل دوران کودکی 
بنیانگ��ذاران ش��رکت و گاهی نیز 
کارآفرین��ان مجبور ب��ه اجاره یک 
گاراژ می ش��دند ک��ه بتوانند کمی 
حریم خصوصی داش��ته باش��ند تا 
ب��رای پرورش ایده های ش��ان از آن 

استفاده کنند. 
ش��روع محقر شش شرکت چند 
بیلیون دالری زیر ثابت می کند که 
ایده های عالی هنوز ایده های عالی 
هستند؛ مهم نیست که کجا شروع 

شده و توسعه پیدا کرده اند. 

اپل
اس��تیو جابز، نخستین کامپیوتر 
در  پ��دری اش  خان��ه  در  را  اپ��ل 

سیلیکون ولی ساخت.
 اپ��ل در ح��ال حاض��ر یکی از 
تجاری  برنده��ای  ارزش��مندترین 
اس��ت، بنابراین اغلب ب��رای مردم 
تعجب برانگیز است زمانی که متوجه 
می شوند نخستین کامپیوترهای اپل 
در ی��ک گاراژ کوچک در کوپرتینو 

کالیفرنیا ساخته شده اند. 
 ،۱۹۷۶ س����ال   در 
نخس��تین    Steve Wozniak
کامپیوتر اپل را س��اخت. سپس به 
اجبار برای راه ان��دازی کمپانی اپل 
به اس��تیو جابز و دیگ��ر همکارش 

 )Ronald Wayne( رونالد وی��ن
در گاراژ خان��ه پدری جابز )خانه ای 
در ل��وس آلتوس که جاب��ز در آن 
بزرگ ش��ده بود و سبک روستایی 
داشت( پیوس��ت. یکی از نخستین 
س��فارش های ب��زرگ آنه��ا از یک 
خرده ف��روش محلی به ن��ام پایول 
تریل بود که ۵۰ کامپیوتر به قیمت 
هرعدد ۵۰۰ دالر را س��فارش داد؛ 
به ش��رطی که در ع��رض ۳۰ روز 
می توانستند تمامی آن کامپیوترها 
را تولید کنند. اگرچه وین بالفاصله 
تسلیم شد و کسب و کار را رها کرد، 
جابز و وزنیاک موفق شدند تنها در 

۳۰ روز به هدف خود برسند. 
امروزه خانه پدری جابز در سیلیکون 
ول��ی به عن��وان یک��ی از جاذبه های 

تاریخی شهر به شمار می رود. 

اچ پی
ش��روع به کار کمپان��ی در گاراژ 
به یک س��نت در دنیای تکنولوژی 
تبدیل شده است. اچ پی نخستین 
شرکتی بود که رسما به این طریق 

از سال ۱۹۳۹ شروع به کار کرد. 
 فقط با ۱۰ مایل فاصله از گاراژی 
ک��ه در آن اپ��ل راه ان��دازی ش��د، 
فارغ التحصیالن دانشگاه استنفورد، 
بیل هیول��ت)Bill Hewlett(  و 
  )Dave Packard( دی��و پ��کارد
ش��رکت خود را راه ان��دازی کردند. 
ش��رکت هیولت-پ��کارد)HP(، در 
س��ال ۱۹۳۹ فق��ط ب��ا ۵۳۸ دالر 
س��رمایه گذاری اولیه در گاراژی با 
ابعاد ۸*۱۲ فوت در پشت خانه ای 
که آنها اجاره کرده بودند راه اندازی 
ش��د. هیول��ت و پکارد نخس��تین 
محص��ول خ��ود را س��اختند؛ یک 
نوسان ساز صوتی. یکی از نخستین 
مش��تریان آنها شرکت والت دیزنی 
بود که هش��ت نوسان س��از صوتی 
برای وضوح صدای اطراف سیستم 
نصب ش��ده در س��الن سینما برای 

فیلم Fantasia خریداری کرد. 
گاراژ به عن��وان یک آزمایش��گاه 
و  توس��عه  کارگاه  تحقیقات��ی، 
س��اختمان تولیدی به مدت تقریباً 
یک س��ال قبل از آنکه ش��رکا آن 
را گس��ترش دهن��د و ب��ه محوطه 
مسکونی وسیع تری در نزدیکی آن 

منتقل ش��وند، مورد اس��تفاده قرار 
می گرف��ت. این ش��رکت در س��ال 
۱۹۴۷ تأسیس شد و ۱۰ سال بعد 

به شرکتی دولتی تبدیل شد. 
در حال حاضر گاراژ و خانه ای که 
به آن وصل ش��ده است، یک موزه 
خصوصی اس��ت و بس��یاری آن را 
تحت عنوان »زادگاه دره سیلیکون« 

می شناسند. 

آمازون
آم��ازون در ۱۶ ج��والی ۱۹۹۵ 
 )Jeff Bezos(  در خان��ه ب��زوس
راه ان��دازی ش��د که فق��ط ماهانه 
۸۹۰ دالر ب��رای اجاره آن پرداخت 

می کرد! 
 چهار س��ال بع��د از آنکه تحت 
عن��وان جوان ترین مع��اون رئیس 
موف��ق  س��رمایه گذاری  ش��رکت 
وال استریت شناخته شد، کار خود 
را ترک کرد تا به دنبال آنچه معتقد 
بود هنوز مورد استفاده قرار نگرفته 
اس��ت برود. آن هم خرده فروش��ی 
آنالی��ن در صنعت کت��اب بود که 
فرصت خوبی قلمداد می ش��د، در 
نتیجه به سیاتل رفت. فروشگاهش 
بلوی��و  در  خ��ود  گاراژ  در  را 
)Bellevue( در واشنگتن تأسیس 

و شروع به توسعه نرم افزار کرد. 
چ��ون او نمی توانس��ت جلس��ات 
کاری اش را در ی��ک گاراژ ب��ا اجاق 
گازی ب��زرگ برگزار کند، جلس��ات 
را در نزدیک��ی بارنز و نوب��ل برگزار 
کرد؛ جایی که بس��یاری از نخستین 
قراردادهای آمازون منعقد ش��د. در 
ج��والی س��ال ۱۹۹۵ ج��ف بزوس 
به همراه همس��رش مک کنیزی به 
خانه ای در سیاتل نقل مکان کردند. 
آنها به گزارش��گران اینچنین گفتند 
که به این علت این خانه اجاره ای سه 
خوابه را انتخاب کرده بودند که بزوس 
 بتواند ادعا کند ش��رکتش را همانند
 اچ پ��ی و بس��یاری از کمپانی هایی 
ک��ه از آنه��ا پی��روی می ک��رد، از 
ی��ک گاراژ ش��روع کرده اس��ت. در 
 هم��ان س��ال ج��ف بزوس س��ایت
 Amazon.com را راه اندازی کرد 
و نخس��تین کت��اب را در گاراژ خود 
فروخت. دو س��ال بعد از آن، بزوس  
اولیه س��هام( کمپانی  IPO)عرضه 

خود را عرضه کرد؛ کمپانی ای که در 
بزرگ ترین خرده فروش  حال حاضر 

آنالین جهان است. 

گوگل
ل��ری پی��ج )Larry Page( و 
 )Sergey Brin(  س��رگی بری��ن
در اواسط دهه ۱۹۹۰ در استنفورد 
مالقات کردن��د و تصمیم گرفتند 
با مش��ارکت یکدیگر یک ش��رکت 

تأسیس کنند. 
 آنها با نام BackRub شروع به 
کار کردند اما به این نتیجه رسیدند 
 BackRub که موتور جست وجوی
به یک اسم جدید نیاز دارد. پس از 
گذراندن آش��فتگی فکری موقتی 
س��رانجام با یک فک��ر بکر ناگهانی 
)توفان فکری( و با بازی روی کلمه 
گوگ��ول  )ی��ک اصط��الح ریاضی 
ب��رای عدد یک به همراه ۱۰۰ عدد 
صفر روب��ه روی آن( به کلمه گوگل 
رسیدند. اس��تفاده از این اصطالح، 
مأموریت ش��ان را برای سازماندهی 
اطالعات با مقدار به ظاهر بی نهایت 

در وب نشان می دهد. 
در زمس��تان س��ال ۱۹۹۸، این 
دو ش��ریک، س��تاد مرکزی گوگل 
پای��ی  گاراژ ۲۰۰۰  اج��اره  ب��ا  را 
 خانه منلو پارک س��وزان وجکیکی  
)Susan Wojcicki( ب��ه مبل��غ 
ماهانه ۱۷۰۰ دالر تأسیس کردند. 
آنها هنوز در دانش��گاه اس��تنفورد 
دانش��جو بودن��د. در هم��ان زمان، 
وجکیکی )کس��ی که سمت معاون 
ارش��د رئیس را در گوگل تا ژانویه 
س��ال ۲۰۱۴ حفظ ک��رد( یکی از 
فارغ التحصیالن مدرسه کسب و کار 
ب��ود و گاراژ خ��ود را ب��ه بچه های 
وام هایش  پرداخ��ت  ب��رای  گوگل 
اجاره داد. برین بعدها با آنه، خواهر 
وجکیکی ازدواج کرد، هر چند این 

زن و شوهر از هم جدا شده اند. 
درم��دت یک س��ال، تیم گوگل 
بزرگ تر از فضای گاراژ ش��دند و به 
همراه هشت کارمند خود به دفتری 

در پالو آلتو نقل مکان کردند. 

کمپانی والت دیزنی
 این اتفاق بزرگ ترین ادغام رسانه 
در جهان است و در تابستان ۱۹۲۳ 

در یک گاراژ اتومبیل که متعلق به 
عموی والت دیزن��ی، رابرت دیزنی 
ب��ود، آغاز ش��د. در آن زم��ان این 
برادران دیزنی  کمپانی، استودیوی 
نام داش��ت و ح��دود ۴۵ دقیقه از 
پارک دیزنی لند امروزی در آناهایم 
کالیفرنی��ا فاصل��ه داش��ت. در این 
تی��م، نمایش های  فضای کوچک، 
ش��اد آلیس را که بع��دا الهام بخش 
نسخه دیزنی از آلیس در سرزمین 

عجایب شد، فیلمبرداری می کرد. 
چند م��اه بع��د، دیزن��ی همراه 
ب��ا ب��رادرش روی، ب��ه خیابان��ی 
بس��یار بزرگ تر و پایین ت��ر از خانه 
عموی شان نقل مکان کردند؛ جایی 
که در آن با ش��رکت یونیورس��ال 
اس��تودیو ب��رای پخ��ش فیلم های 

کمدی آلیس قرارداد امضا کردند. 

ماتل
س��ازنده عروس��ک باربی هم از 
ی��ک گاراژ ش��روع کرد. در س��ال 
ماتی��ل  اینک��ه  از  قب��ل   ،۱۹۴۵
تبدی��ل ب��ه کمپان��ی تولیدکننده 
ش��ود،  آمریکای��ی  اس��باب بازی 
 بنیانگذاران شرکت هارولد ماتسون 
 ،)Harold Matson(  
 روث  )Ruth( و الی��وت هندل��ر  
ی��ک  در   )Elliot Handler(
گاراژ در جن��وب کالیفرنی��ا ق��اب 
عکس می ساختند. از ته مانده های 
ق��اب عکس ها ک��ه از جنس نوعی 
پالس��تیک فش��رده و خرده چوب 
بود الیوت ش��روع به ساخت وسایل 
خانه عروس��کی ک��رد. روث که در 
 Paramount(  پارامونت پیکچرز
Pictures( کار می کرد نخس��تین 
س��فارش را برای شوهرش با بردن 
ی��ک چمدان پ��ر از وس��ایل خانه 
عروس��کی به ی��ک فروش��گاه در 
بولی��وارد ک��ه دور از کارش نبود به 
ارمغان آورد. موفقیت وس��ایل خانه 
عروسکی الیوت و روث را  )ماتسون 
به دلیل ضعف س��المت جس��می 
مجبور به ترک این ش��رکت ش��ده 
بود( بر این گماش��ت ت��ا تنها روی 
تولید اس��باب بازی تمرکز کنند. در 
س��ال ۱۹۵۹، روث عروسک باربی 
را اخت��راع ک��رد و آن را از روی نام 

دخترش، باربارا نامگذاری کرد. 

شرکت های افسانه ای که کار خود را از یک گاراژ یا اتاق خوابگاه آغاز کردند 

کلید کارتابل

تأثیر رقابت در کسب و کار

رقابت، عامل پویایی و کارآمدی اقتصاد است و 
هرچه شاخص های رقابتی بودن یک اقتصاد باالتر 
باش��د آن اقتصاد توانمند تر و توسعه یافته تر است. 
رقاب��ت، خالقیت و ن��وآوری را افزایش می دهد و 
صاحب��ان صنای��ع و فعاالن اقتص��ادی را ترغیب 
می کند ت��ا با افزایش به��ره وری و نوآوری ضمن 
کس��ب س��ود و س��هم بیش��تر، کاال و خدمات با 
کیفیت تری به مشتری عرضه کنند. اقتصاددانان 
بر اهمیت و نقش رقابت در ارتقا و توسعه اقتصاد 
ملی اتفاق نظر دارند. در عرصه کس��ب و کار، رقبا 
همواره در تالش برای دستیابی به برتری و سبقت 
گرفتن از یکدیگر هس��تند. وجود رقابت در بازار، 
به بهب��ود کیفیت خدم��ات و همچنین باالرفتن 
اس��تانداردهای تولید و عرضه منجر خواهد ش��د. 
با این حال باید توجه داش��ته باش��ید که س��ایر 
ش��رکت ها نیز در اندیش��ه رقابت کردن با ش��ما 
هس��تند و به همین خاط��ر در تصمیم گیری های 
خود باید ح��رکات احتمالی آنها را نیز پیش بینی 
کرده و راهکارهای مناس��ب را برای مواجهه با آن 
پیدا کنید. اگرچه نبود رقیب باعث راحت تر شدن 
کار شما خواهد شد با این حال فراموش نکنید که 
این راحتی در درازمدت باعث خواهد ش��د دیگر 
انگی��زه ای ب��رای بهبود کیفی��ت محصوالت خود 
نداشته باشید و از مسیر پیشرفت به طور کلی دور 
ش��وید. بدون شک این شرایط برای هیچ شرکتی 
س��ودمند نخواهد بود به همین خاطر هم اس��ت 
که رقابت را از الزامات کسب و کار می دانند. تحت 
این ش��رایط الزم اس��ت ابزار خوبی جهت رقابت 
داشته باش��ید. این ابزار بس��یار گسترده هستند 
و س��طحی ترین موارد ش��رکت را نیز می تواند در 
بر گیرد. در راس��تای رقابت فرام��وش نکنید که 
باید ب��ه نحوی عمل کنید که در س��ایرین ایجاد 
حس تنف��ر نکنید. علت این امر هم به این خاطر 
اس��ت که ممکن اس��ت در آینده تحت شرایطی 
ق��رار بگیرید که جهت پیش��رفت و بقا، مجبور به 
هم��کاری با رقبای خود باش��ید. به همین خاطر 
الزم اس��ت از اقداماتی که برخالف اصول اخالقی 
در دنیای تجارت اس��ت تا حدامکان دوری کنید. 
یکی از اقداماتی که در این زمینه بسیار سودمند 
خواهد بود این است که به مطالعه سایر شرکت ها 
بپردازید و علل پیشرفت یا شکست آنها را تحلیل 
کنید. این امر درواقع استفاده از تجربیات آنهاست 
و باعث می ش��ود ش��ما تجربه تلخ مش��ابه آن را 
تجرب��ه نکنید و بتوانی��د تصمیمات کاربردی تری 

را اتخاذ کنید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- درحالی که به رقبای خود بی اعتنایی می کنید، 
با وسواس خاصی روی آنها تمرکز کنید. به عبارت 
دیگر، محصوالت رقبای خود، موقعیت های بازار، 
وضعیت مالی و نحوه درگیر کردن کاربران شان را 
بشناس��ید. اما به طور م��داوم هم نباید به حرکات 

آنها واکنش نشان دهید. 
- رقبا تأثیر فراوانی در کس��ب و کارها داش��ته و 
وجود رقیب در کس��ب و کار باعث جان بخشیدن 
به آن کسب و کار و تأثیر و پیشرفت در کسب و کار 
می ش��ود. پس اگر در کس��ب و کار خود با رقبای 
زیادی روبه رو هس��تید این را یک عامل مثبت و 

پیشرفت در نظر بگیرید. 
- برای موفقیت کافی اس��ت از همه ظرفیت ها 
و توانایی موجود به بهترین ش��کل استفاده کنید. 
ای��ن به آن معنی نیس��ت که نی��از به کمک های 
بیرون��ی دارید بلک��ه به این مفهوم اس��ت که هر 
چه را که در اختیار دارید به بهترین ش��کل به کار 

ببندید. 
- واقعیت این اس��ت که در فض��ای رقابتی، بقا 
و رش��د شرکت ها مستلزم داش��تن مزیت رقابتی 
اس��ت و رویکردی که می تواند برای س��ازمان ها 

مزیت رقابتی خلق کند، استراتژی است. 
- امضای قرارداد همکاری با شرکت های دیگر یا 
حتی رقبا می تواند راه حلی برای افزایش سوددهی 
باشد. به عنوان مثال می توانید قراردادی را با یک 
 کارواش خ��ودرو امض��ا کنی��د تا پس از شس��ت
 و ش��وی خودروی مشتریان، آنها را برای برطرف 
کردن خط و خش یا تعمیر خودرو به شما معرفی 
کند. این قرارداد می تواند دوطرفه باش��د تا ش��ما 
نیز مش��تریان خود را ب��ه کارواش معرفی کنید. 
در نهای��ت امر، چنین قراردادی به افزایش س��ود 
و به��ره وری طرفین منجر خواهد ش��د. به همین 

خاطر همواره نباید از رقبای خود دوری کرد. 
- در صورتی که پس از بررس��ی های دقیق، به 
این نتیجه رس��یدید که کسب و کار کوچک طرف 
رقابت ش��ما ایده  هایی مناسب یا سوددهی کافی 
دارد می توانید گزین��ه خرید را به عنوان راهکاری 
برای پایان دادن به رقابت درنظر داش��ته باش��ید. 
ش��اید بارزترین نمونه از این دس��ت اقدامات در 
دنیای تج��ارت، خری��د واتس اپ و اینس��تاگرام 

توسط فیس بوک باشد.
 ب��د نیس��ت بدانید ش��رکتی نظیر گ��وگل در 
طول ۱۸ س��ال حیات خود، چیزی بیش از ۱۷۰ 
شرکت کوچک از جمله یوتیوب و اسکای باکس را 

خریداری کرده است. 

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

طراح داخلی - یک طراح داخلی دائما با مباحث و آزمون های جدید روبروست. این کسب و کار ترکیب فوق العاده ای است از نوآوری، 
پیشرفت، تعهد و اشتیاق.
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اخبار

تبریز – لیال پاش�ائی- با حضور مدیرکل دفتر بحران و پدافند 
غیرعام��ل وزارت نیرو، مدیران عامل ش��رکت ه��ای وزارت نیرو در 
اس��تانهای آذربایجان ش��رقی و اردبیل، معاونین و اعضای کارگروه 
مشترک " آب  و آبفا " و" برق و انرژی " در سالن کنفرانس شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برگزار شد.به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، در این گردهمایی جعفرزاده مدیرکل دفتر بحران وزارت 
نیرو ضمن تش��کر و قدردانی از مهندس علیرضا ایمانلو، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به خاطر میزبانی این 
گردهمایی و تشکر از حضور مدیران عامل شرکت های وزارت نیرو در 
استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل گفت: وزارت نیرو یک مجموعه 
خدماتی اس��ت که یک شعار بیش��تر ندارد و شعار اصلی وزارت نیرو 
تامین خدمات پایدار چه بلحاظ کمی و چه بلحاظ کیفی .وی ادامه 
داد: هر چیزی که بخواهد این شعار را آسیب بزند می شود مدیریت 
بح��ران و پدافند غیرعامل  و این آس��یب م��ی خواهد طبیعی  و یا 
غیرطبیعی  و ... باشد .مهندس علیرضا ایمانلو، مدیرعامل آبفای استان 
نیز در گردهمایی اعضای کارگروه مشترک مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو در استان اظهار کرد: جمعیت تحت پوشش آب 
شهری حدود3 میلیون نفر، تعداد شهرهای تحت پوشش 61 شهر، 

تعداد انشعابات آب یک میلیون و 155 هزار فقره می باشد .
وی با بیان اینکه 100 درصد جمعیت ش��هری تحت پوشش آب 
شرب بهداشتی قرار دارد، افزود: حجم مخازن درمدار 922 مترمکعب، 
تعداد آزمایشگاه های آب 34 واحد، تعداد تصفیه   خانه های آب در مدار 
9 واحد و طول شبکه اصلی توزیع آب بیش از9 هزار کیلومتر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با تاکید به 
اینکه مدیریت مصرف و تامین آب یکی از هدف های اصلی شرکت 

است، گفت: برای انجام مدیریت مصرف آب منتطر اعتبارات دولتی 
نیستیم در حالی که به پیمانکاران بدهی داریم ولی با این وجود اجازه 
ندادیم مشکل کمبود آب پیش بیاید .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اس��تان خاطرنشان کرد: در سال 95 به هیچ وجه مشکل کمبود آب 
در اس��تان نداشتیم و این به معنای عدم وجود بحران در آب نیست 
ولی باید بیشتر روی مدیریت مصرف توجه داشته باشیم.وی با تذکر 
به کمبود آب در کش��ور و اس��تان و توجه ویژه به این موضوع گفت: 
حوزه ای برای اس��تحصال آب در اس��تان وجود ن��دارد و محدودیت 
بس��یاری در منابع آبی وج��ود دارد و در ابتدا باید به فکر تامین آب 
باشیم و سپس آن را توسعه دهیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی گفت: رشد جمعیت و توسعه اقتصادی � اجتماعی 
موجب افزایش تقاضای آب شهری شده و محدودیت منابع آبی برای 
تامین نیازهای آب شرب با مصارف موجود امکان پذیر نیست از این 
رو مدیریت مصرف توسط شرکت  و مشترکان ضرورت دارد.مهندس 
ایمانلو با بیان اینکه اولویت مهم شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
حفاظت از منابع آبی و ترویج مصرف بهینه آب است، بر لزوم مدیریت 

مصرف آب تاکید کرد.وی با بیان اینکه تامین آب شرب کالنشهرتبریز 
از سه منبع طرح آبرسانی زرینه رود با تامین 60 درصد و مابقی از سد 
نهند و چاه ها است، گفت: در حال حاضر 4/5 مترمکعب آب در ثانیه 
از این سه بخش تامین می شود اما در حوزه تامین آب با محدودیت 
جدی روبه رو است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
پیک مصرف آب در اس��تان را بی��ش از 9 مترمکعب در ثانیه عنوان 
و تصریح کرد: در س��اعات پیک مصرف و روزهای پرمصرف س��ال از 
حداکثر ظرفیت هر سه منبع آبی در کالنشهر تبریز استفاده می گردد 
با کاهش آب یکی از سه منبع از جمله تصفیه خانه آب نهند، کمبود 
آب در ش��هر بوجود می آید که الزمه حل مش��کل، افزایش ظرفیت 
تامین جدید غیر از سه منبع مذکور است.مهندس ایمانلو گفت: یکی 
از منابع پیش بینی شده انتقال آب از طرح آبرسانی ارس به تبریز است. 
با عنایت به زمانبر بودن طرح آبرسانی از رودخانه ارس به طور یقین 
اگر تمهیدات برای تأمین آب شرب کالنشهر تبریز به عمل نیاید در 
فصول گرم س��ال های بعد قطعی آب جدی در تبریز اتفاق می افتد.

مهندس اخگری، معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان ش��رقی نیز در خصوص عملکرد شرکت در حوزه پدافند 
غیرعامل، تشکیل نظامنامه ستاد بحران و پدافند غیرعامل، وظایف و 
اختیارات این ستاد و عملکرد شرکت در بخش مذکور برای حاضرین 

در جلسه ارائه کرد.
در ادامه جلسه هریک از مدیران عامل شرکت های آب و آبفا و برق 
استان های آذربایجان شرقی و اردبیل نسبت به ارائه عملکرد شرکت ها 
در ح��وزه بحران و پدافند غیرعامل و مش��کالت موجود پرداختند و 
مدیرکل دفتر بحران وزارت نیرو به سواالت مطروحه جواب الزم ارائه 

دادند.

 اصفه�ان - قاس�م اس�د - مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های 
بین المللی استان اصفهان گفت: احداث فاز اول پروژه نمایشگاه بزرگ 
اصفهان که در شهریور ماه سال 94 توسط دکتر ظریف وزیر امور خارجه 
کلید زده ش��د، طبق برنامه اولیه مدت دو سال به طول می انجامید و 
در ش��هریور ماه 96 افتتاح می ش��د.    به گزارش واحد رسانه شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، رسول محققیان در نشست 
خبری خود در جمع خبرنگاران افزود: طبق برنامه های تدوین ش��ده 
شورای چهارم شهر اصفهان و جلسات هیات مدیره شرکت نمایشگاه که 
با حضور سه نماینده از شهرداری اصفهان برگزار می شود، صحبت ها بر 
این بود که شهرداری اصفهان از نظر وضعیت مالی پروژه نمایشگاه بزرگ 
را تامین کند. وی با تاکید بر اینکه چند پارامتر مدیریت و برنامه ریزی، 
مش��اهده و طراحی، پیمانکاران و کارفرما و تهیه و تامین مالی عوامل 
پیشرفت پروژه هستند، اضافه کرد: از اوایل آغاز عملیات اجرایی پروژه 
نمایشگاه بزرگ تا اواسط سال 95 تکمیل این پروژه جزء اولویت های 
اول تا پنجم ش��هرداری اصفهان قرار داشت اما از نیمه دوم سال 95 با 
خروج پروژه نمایشگاه بزرگ از فهرست 5 اولویت اول شهرداری اصفهان، 
عملیات اجرایی پروژه طوالنی تر از روال برنامه ریزی شده پیش رفت. 
محققیان تصریح کرد: اگر روال تزریق منابع به پروژه نمایش��گاه بزرگ 
اصفهان همچون روال نیمه نخست سال 95 پیش می رفت تا شهریور 
96 فاز اول این پروژه به بهره برداری می رسید. وی افزود: قرار بود پروژه 
نمایش��گاه بزرگ اصفهان تا پایان سال 95، 35 میلیارد تومان افزایش 
سرمایه داشته باشد و شرکت نمایشگاه مجمع عمومی فوق العاده خود را 

در اسفند ماه 95 برگزار کند تا برای پروسه 6 ماهه اول سال 96 برنامه 
ریزی ها صورت پذیرد اما این وعده در مرداد ماه 96 محقق شد و مجمع 
عمومی فوق العاده در 6 ش��هریور ماه سال جاری برگزار شد.مدیرعامل 
شرکت نمایش��گاه اصفهان با اش��اره به اهمیت پروژه نمایشگاه بزرگ 
اصفهان گفت: این پروژه همانند دیگر پروژه های بزرگ اصفهان از جمله 
مصال، ورزشگاه نقش جهان یا مترو نیست که اگر به مرور زمان منتج 
به نتیجه شود خسارتی به بار نیاورد بلکه به طول انجامیدن تکمیل فاز 
اول این پروژه در مرحله ای که اکنون قرار دارد خسارت هنگفتی برای 
شهر اصفهان به بار می آورد.  به گفته وی فضای باز پروژه هم اکنون به 
مرحله ای رسیده که در صورت تکمیل نشدن و آغاز بارش باران دچار 
فرسایش ش��دید خاک می شود و نیز محوطه سازی داخلی پروژه که 
اکنون 34 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اگر تا زمستان تکمیل نشود این 
میزان پیشرفت به صفر بر می گردد.  محققیان با بیان اینکه برآورد اولیه 

برای هزینه های فاز اول پروژه مبلغ 100 میلیارد تومان بوده است، افزود: 
تاکنون از این مبلغ 37 میلیارد تومان محقق شده است. وی با اشاره به 
جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت نمایشگاه اصفهان که 
در سال جاری برگزار شده، اظهار کرد: تفاوت مجمع امسال با سال های 
گذشته در این بوده است که در سال های قبل تعدادی خرده سهامدار 
از شرکت های سهامی خاص یا تعاونی های استان هم در مجمع حضور 
داشتند اما امس��ال اکثریت سهام شرکت در اختیار دو سهامدار بزرگ 
یعنی ش��هرداری اصفهان با بیش از 62 درصد سهام و اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن اصفهان با 33 درصد قرار دارد.  وی با بیان اینکه انگیزه 
حضور شهرداری در شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان به دلیل 
رس��الت عمومی و ذاتی شهرداری در زمینه توسعه زیرساخت اشتغال 
و کس��ب و کار و جامه عمل پوش��اندن به خدمات شهری بوده است، 
ابراز خشنودی کرد: مجمع عمومی عادی امسال شرکت با حضور 99/8 
درصد از س��هامداران برگزار شده است. محققیان با اشاره به تذکرهای 
متعدد خود در جلسات هیات مدیره شرکت نمایشگاه بر اهمیت تکمیل 
پروژه نمایشگاه بزرگ به عنوان مطالبه مردم شهر اصفهان، صنعتگران 
و کل کش��ور گفت: همواره معتقدم در این زمینه باید به رس��انه ها و 
مردم پاس��خگو باشیم.  وی با اشاره به جلسات مذاکره با دکتر نوروزی 
شهردار منتخب اصفهان و شورای پنجم شهر اصفهان گفت: در صورتی 
که افزایش سرمایه ای که در مجمع عمومی فوق العاده امسال تصویب 
شده توسط سهامداران بزرگ پروژه محقق شود، می توان فاز اول پروژه 

را در ابتدای سال 97 افتتاح کرد. 

اهواز - شبنم قجاوند - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره جدید 
شرکت ملی حفاری ایران پس از حضور در آیین معارفه  در  شرکت 

ملی نفت ایران در تهران، فعالیت کاری خود را در اهواز آغاز کرد .
مهندس سپهر سپهری در ابتدای ورود به ساختمان مرکزی شرکت 
ملی حفاری در محل یادمان شهدا نسبت به مقام واالی شهدای این 
ش��رکت ادای احترام نمود . وی که هنگام ورود به ش��رکت از سوی 
مدیران، متخصصان و کارکنان بخش های مختلف عملیاتی و ستادی 
شرکت مورد استقبال قرار گرفت، در نشست با قائم مقام، مدیران ارشد 
و روس��ای ادارات و واحده��ا درباره اه��داف و برنامه های پیش رو در 
جهت توسعه و پویایی هرچه بیشتر شرکت به تفصیل مطالبی بیان 
داشت . سپهری با تقدیر از خدمات ارزشمند مهندس حیدر بهمنی 
در افزون بر چهار دهه خدمت در صنعت نفت کشور، گفت: بهمنی از 
پیشکسوتان صنعت حفاری است که زحمات و تالش های گسترده ای 
در جهت رش��د و بالندگی این شرکت داشته و به درجه بازنشستگی 
نائل ش��دند . مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به قداست 
این شرکت که به فرمان حضرت امام خمینی )ره( تاسیس شد، افزود: 
ملی حفاری در صنعت نفت  جایگاه ویژه ای دارد و در حالیکه صنعت 
نفت پرچمدار توس��عه پایدار کشور است، ملی حفاری حلقه نخست 
فرآیند تولید نفت و گاز محس��وب می ش��ود  و نقش کلیدی در این 

راس��تا ایفا می کند .  وی پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت، ایجاد 
فرصت های ش��غلی بخصوص در اس��تان خوزس��تان، نقش اساسی 
در بومی س��ازی دانش فنی این صنعت راهبردی و س��اخت قطعات 
و تجهیزات کاربردی را که س��بب رونق مراکز صنعتی کس��ب و کار 
گردیده است از توفیقات این شرکت عنوان و خاطر نشان کرد: کارکنان 
سختکوش ش��رکت با توجه به تجارب گرانسنگ خود می توانند در 
جهت ش��تاب بخشیدن به روند توسعه و پویایی این سازمان بیش از 
پیش نقش موثر و مهمی داش��ته باشند .  سپهری با استناد به اظهار 
نظر کارشناسان شرکت های بزرگ خارجی که با شرکت ملی حفاری 
ایران همکاری داشته اند، گفت: از نگاه متخصصان و صاحب نظران در 
این عرصه، این شرکت دارای توانمندی و ظرفیت های باالیی در زمینه 

عملیات حفاری و خدمات فنی و تخصصی صنعت استراتژیک حفاری 
در جهان می باشد.  سپهر سپهری متولد 1347، زاده مسجدسلیمان 
و دارای تحصیالت کارشناسی مهندسی شیمی از دانشکده نفت آبادان 
و کارشناس��ی ارشد مدیریت از دانشگاه عالمه طباطبایی است .  وی 
دارای 27 سال خدمت در صنعت نفت کشور از جمله شرکت مناطق 
نفتخیز جنوب سال )1382-1370(، شرکت مهندسی و توسعه نفت 
)متن( سال )1385-1382(، شرکت نفت و گاز اروندان سال )1389-
1385(، شرکت نفت و گاز پارس سال )1392-1390(، شرکت ملی 
نفت ایران س��ال )1393-1392(، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
 فارس )خرداد( و شرکت ملی نفت ایران ) مرداد 1395 تا 15 شهریور
 1396 ( می باش��د .  مدیرعامل و رئیس هیات مدیره  ش��رکت ملی 
حفاری ایران که از نوزدهم شهریورماه جاری در حکمی از سوی معاون 
وزیر و مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران به این سمت منصوب شد 
پیش از این دارای مسئولیت های مدیریتی در شرکت های مختلف از 
جمله مدیر مهندسی و ساختمان و عضو هیات مدیره شرکت نفت و 
گاز اروندان، مجری طرح توس��عه فازهای 17و18 )سال 1390(، قائم 
مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت نفت و گاز پارس ) از آذر 
90 تا اردیبهشت 92 ( و  مشاور عالی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 

)93-92( بوده است .  

بوشهر- خبرنگار فر صت امروز- مدیر پاالیشگاه نهم مجتمع 
گاز  پارس جنوبی در نشست با مدیر کل و کارشناسان آموزش فنی و 
حرفه ای استان بوشهر با تاکید بر توانمندسازی نیروهای پاالیشگاه ها 
و س��ایر ذی نفعان از جمله مردم بومی گفت: جوانان استان بوشهر 
برای اش��تغال در صنایع  و پتروش��یمی های مس��تقر منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس توانمند مهارتی می ش��وند. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، سید محمد 
مهدی هاشمی با بیان اینکه رویکرد ما در این دوره ها عملیاتی است 
و تنها مهارت آموزی مالک نیست،اظهار داشت: بر اساس برنامه های 
وزارت نف��ت، دوره هایی متناس��ب با نیازهای س��ازمانی و عملیاتی 
تعریف می ش��ود که ای��ن دوره های برای مهر ماه س��ال جاری در 
8  حرف��ه مهارتی  با همکاری آموزش فنی و حرفه ای اس��تان  در 

 محیط پاالیشگاهی برای کارآموزان و کارکنان شاغل مجموعه اجرا 
می شود. وی برگزاری این دوره  های مهارتی را  سبب جذب نیروهای 
با تخصص دانست و افزود: این کار سبب افزایش توان سازمان فنی 
و حرفه ای کش��ور از یک سو و از طرفی دیگر نیروهای شاغل در فاز 

 12 و نیروهای بومی منطقه می شود، که بعدها در پاالیشگاه های و 
ش��رکت های همجوار مشغول کار می شوند. مدیر کل آموزش فنی 
و حرفه ای اس��تان بوش��هر  نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه استان 
بوشهر از صنعت نفت و گاز برخوردار است، الزمه آن ارائه آموزش های 
متناسب با این صنعت در سطح استان است، که همکاری مجموعه 
آموزش فنی و حرفه ای با مجتمع های پاالیشگاهی این نیاز را مرتفع 
خواهد کرد. عبدالرسول کازرونی گام نهادن پاالیشگاه نهم مجتمع 
گازی پ��ارس جنوبی در توانمندس��ازی مهارتی جوانان اس��تان را 
پیشرفتی مهم در جهت توسعه مهارت آموزی دانست و اظهار داشت: 
فنی و حرفه ای اهتمام ویژه ای برای توانمند سازی جوانان این استان 
در همه رش��ته ها به خصوص حوزه نفت و گار دارد و در این راس��تا 

ازهیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.

با حضور مدیرکل دفتر بحران وزارت نیرو برگزار شد

گردهمایی اعضای کارگروه مشترک مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت نمایشگاه اصفهان در جمع خبرنگاران: 

عدم تكمیل پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، خسارتي بزرگ براي شهر اصفهان است 

پس از آیین معارفه در شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل جدید شرکت ملی حفاری فعالیت کاری خود را در اهواز آغاز کرد

مدیر پاالیشگاه نهم مجتمع گاز  پارس جنوبی:

یكی از مهم ترین اهداف مجتمع پارس جنوبی توانمندسازی نیروی انسانی منطقه است

با هدف توسعه تحقیقات کاربردي آبفا انجام شد
امضای دو تفاهم نامه آبفاي هرمزگان با پژوهشكده اکولوژي خلیج فارس و 

دانشگاه آزاد بندرعباس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز-  جلس��ه کمیته راهبردي تحقیقات 
آبف��اي هرمزگان ب��ه منظور امض��اي دو تفاهم نام��ه همکاري این ش��رکت با 
پژوهش��کده اکولوژي خلیج فارس و دانش��گاه آزاد بندرعباس، با حضور سیاحی 
مدیرکل دفتر تحقیقات و خودکفایی صنعت آب و فاضالب کش��ور، سیده لیلي 
محبي معاون پژوهش��ي پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و مهدي باقري رئیس 
دانش��گاه آزاد اس��المي بندرعباس برگزار ش��د. مدیرعامل آبف��اي هرمزگان در 
ای��ن رابط��ه گفت: این تفاهم نامه ها با هدف توس��عه و کاربردی نمودن پروژه های تحقیقاتی آبفا و فراهم نمودن بس��تر الزم جهت بهره 
گیری  حداکثری از توانمندی ها و قابلیت هاي علمی و پژوهش��ي اکولوژي و دانش��گاه به امضا رس��ید. امین قصمي افزود: پژوهش��کده 
اکولوژي خلیج فارس با داش��تن آزمایش��گاه هاي مرج��ع و قابلیت هاي علمي باال مي تواند به آبف��ا در انجام طرح هاي تحقیقاتي و رفع 
چالش هاي آن خصوصا در زمینه آزمایش هاي مرتبط با پساب ِ فاضالب و مسائل زیست محیطي کمک نمایند. وي اضافه کرد: همچنین 
همکاري با دانش��گاه در قالب یک  تفاهم نامه مي تواند امکان اس��تفاده از ظرفیت هاي علمي و پژوهش��ي دانش��گاه را از طریق برگزاري 
دوره ه��ا و کارگاه ه��اي مرتبط با صنعت آب و فاضالب و معرفي دانش��جویاني که کارهاي تحقیقاتي مرتبط انج��ام مي دهند، براي این 
ش��رکت فراهم سازد. مدیرعامل آبفاي اس��تان در ادامه با اشاره به اقدامات تحقیقاتي این شرکت، اظهار داشت: طي سال گذشته علیرغم 
محدودیت هاي مالي  4 پروژه تحقیقاتي ، 4 اختراع و پایان نامه هاي مقاطع ارش��د و دکترا که مرتبط و مورد نیاز صنعت آب و فاضالب 
 بوده، مورد حمایت قرار دادیم.  همچنین با توجه به ضرورت نگه داش��ت بهینه تصفیه خانه هاي فاضالب، چاپ یک مورد کتاب با عنوان 
" بهره برداري و نگهداري از تصفیه خانه هاي فاضالب" ، 5 مقاله علمي که از این تعداد 4 مورد آن مقاالت ISI بوده را مورد حمایت قرار دادیم.

 
مانور دور میزی مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- اولین مانور دور میزی مدیریت بحران ش��رکت آب منطقه ای گلس��تان با حضور مدیر کل 
مدیریت بحران استان گلستان و مدیران و کارشناسان ستاد و امور منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد.  به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای گلس��تان، متاسفانه در گذشته یکی از مشکالت حوزه مدیریت بحران، اتکای بیش از حد به 
مرکزیت بوده است، حال آنکه توانمند سازی ادارات و امور منابع آب شهرستان ها برای مدیریت حوادث و شرایط اضطراری از ضروریات 
است.مدیر کل مدیریت بحران گلستان در این جلسه در توضیحاتی کاملی به موضوع قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورو 
انتظارات این سازمان از استان ها پرداخت و به نکاتی مهم در این خصوص اشاره داشتند.مهندس مقدم تصریح کرد: موضوع توانمند 
سازی ادارات شهرستان در زمان بحران سیاست کامال درست شرکت آب منطقه ای است که در این شرکت در حال اجراست.در این 

مانور شرکت کنندگان با سناریوهایی در خصوص آمادگی، مقابله، پیشگیری و بازسازی در زمان سیل آشنا شدند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان:
 200 کیلومتر از رودخانه های گلستان نیاز به دیواره سازی دارد

ساخت وساز در حریم رودخانه ها با مجوز آب منطقه ای
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رودخانه را می توان زهکش یک حوضه آبریز یا مجرای عبور آب تعریف کرد. نقشی که یک 
رودخانه ایفا می کند این اس��ت که آب را هدایت می کند و در اختیار انس��ان قرار می دهد. نقش دیگر رودخانه تغذیه س��فره های 
زیرزمینی و کنترل س��یالب اس��ت. اترک، خلیج گرگان، نکارود علیا، قره سو و گرگان رود 5 حوضه آبریز استان گلستان است که 
رودخانه های استان در آن جریان دارد.در 5 حوضه آبریز استان گلستان 2700 کیلومتر رودخانه وجود دارد که عملیات زهکشی کل 
رودخانه های استان را انجام می دهد. همچنین 45 رشته رودخانه در سطح استان جاری است، که یک میلیارد و 235 میلیون متر 
مکعب آبهای سطحی استان در داخل همین رودخانه ها جریان دارد که می بایست از بستر و حریم رودخانه ها حفاظت نمود.به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان در ویژه برنامه آب 
سرچشمه حیات، با موضوع بستر و حریم رودخانه اظهار کرد: بستر رودخانه در حقیقت همان شیار یا دره ای که آب داخل آن جریان 
دارد و این آب بسته  به این دارد که ما آن را چگونه محاسبه می کنیم. میزان دبی برگشت 25 ساله مبنای قانونی بستر رودخانه است 
و پس از آن حریم رودخانه شروع می شود. در بستر رودخانه سیل و آب جریان پیدا می کند.اما حریم نواری است در 2 طرف رودخانه 
که وزارت نیرو از طرف دولت و مجلس اختیار دارد برای حفظ حریم رودخانه آن را در اختیار داش��ته باش��د.مهندس سید محسن 
حسینی افزود:2نوع حریم داریم که در حریم کمی هیچ گونه سازه عمودی مانند درخت،دیوار و.. نباید ساخته شود که از یک متر تا 20 
متر سطح این حریم است و بستگی به رودخانه اندازه آن مشخص می شود مثال حریم رودخانه گرگان رود 20 متر است.150 متر نیز 
حریم کیفی رودخانه ها است، که یک سری محدودیت ها برای ساخت و ساز در آن وجود دارد تا آب رودخانه از آلودگی حفظ شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی خبرداد
حمایت شورای دوره پنجم از تداوم فعالیت های ورزشی شهرداری اراک

اراک - مینو رستمی - مراسم اختتامیه آکادمی های ورزشی شهرداری اراک در سه 
رشته والیبال، بسکتبال و فوتبال با حضور سورانه رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی، 
مرادی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی، فرزانه رحمتی رئیس کمیسیون نظارت 
و رش��یدی عضو ش��ورای اسالمی ش��هراراک، حقدادی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
مرکزی، رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیره عامل باشگاه ورزشی شهرداری برگزار شد. 
در این مراسم محسنی رئیس هیات مدیره باشگاه شهرداری اراک، ضمن تاکید بر رشد 
جس��می کودکان و توازن آن با رش��د روحی به بیان اهمیت امر ورزش در سنین کودکی پرداخت و اظهار داشت: بحمداهلل باشگاه 
شهرداری اراک از بدو تاسیس و شروع به کار؛ توجه ویژه ای نسبت به تیم های پایه ورزشی داشته است و از سال فعالیت تیم های پایه 
،با رشته فوتبال آغاز و طی چند سال اخیر رشته های ورزشی بسکتبال، والیبال و هندبال هم به آکادمی تیم های پایه اضافه شده، امید 
است که در آینده شاهد درخشش تیم های مذکور در صحنه های کشوری و بین المللی باشیم. در ادامه مراسم سورانه رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی ضمن تقدیر از زحمات هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه ورزشی شهرداری اراک  که منشا حرکت، 
به پا خواستن، ایستادن و رونق میادین ورزشی هستند، این بشارت را به مردم شهر اراک داد که اعضای شورای اسالمی دوره پنجم 
عزم جدی دارند تا در کنار متولیان امر ورزش همچنین مربیان و پیشکسوتان ورزشی پرچم ورزش را باال نگاه داشته و فعالیت های 
شهرداری در امر ورزش ادامه خواهد داشت، تا مدیریت شهری اراک بتواند با فعالیت های خود در رشته های مختلف ورزشی در میادین 

ورزشی ملی و بین المللی افتخارآفرینی کند و قهرمانی بزرگ به مجامع جهانی معرفی نماید.

با همكاری سازمان نظام مهندسی و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان صورت گرفت
تضمین ایمنی اجرا و ساخت پل های عابر پیاده در جاده های مازندران 

ساری - دهقان - معاون  ایمنی ،فنی و بهره برداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مازندران عنوان نمود : با همکاری و تعامل صورت گرفته با مجموعه سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان مقرر شدجهت نحوه نظارت بر ساخت و نصب پل های عابر پیاده و تابلوهای تبلیغاتی 
حوزه برون شهری استان توسط مهندسین ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان 
انجام بگیرد. به گزارش خبرنگار مازندران ، عبدالرضا  جوادیان کوتنایی ضمن اعالم این خبر افزود: با 
توجه به اهمیت ساخت و ایمنی پل های عابر پیاده و تابلوهای تبلیغاتی در سطح جاده های استان 
جلسه ای با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره و کارشناسان نظام مهندسی ساختمان مازندران برگزار و پس از بحث و تبادل نظر 
کارشناسی در خصوص موارد مطروحه تصمیمات الزم به جهت افزایش کیفیت نظارت مهندسین ناظر در این بخش اتخاذ گردید. وی 
ادامه داد : مجوز ساخت،نصب و بهره برداری از پل های عابر پیاده و تابلو های تبلیغاتی در محورهای برون شهری توسط این اداره کل 
صادر می گرددو نظارت مستمر بر ساخت و سازه های موصوف موجب افزایش کیفیت ساخت و افزایش عمر مفید سازه خواهد بود.

بیش از 23 میلیون دستگاه وسایل نقلیه در محورهاي مواصالتي استان قزوین تردد کردند
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- افشین پیرنون مدیر کل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان قزوین اظهار داشت: دستگاه های 
تردد شمار این اداره کل اطالعات مربوط به سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی وسایل نقلیه عبوري در 
محورهاي مواصالتي استان را به ثبت می رسانند.  بر اساس اطالعات دریافتي از 46 سامانه تردد شمار برخط در محورهاي مواصالتي 
استان قزوین، آمار کل تردد ثبت شده در مردادماه سال جاري 23 میلیون و 302 هزار 419 وسیله نقلیه بوده که آمار کل تردد ثبت 
شده در آزاد راهها 18 میلیون و 595 هزار و 385 تردد معادل 79.8 درصد کل تردد استان بوده است.  بیشترین میزان ترافیک در 
مرداد ماه سال جاری مربوط به پنجمین روز از مردادماه بوده است در این روز آزاد راه قزوین - آبیک )رفت و برگشت( با ثبت تردد 

117 هزار و 817 وسیله نقلیه بیشترین تردد را به خود اختصاص داده است. 
وي افزود : از مجموع کل تردد شمارش شده استان ، 3 میلیون و 335 هزار و 729 تردد معادل 15.52 درصد سهم وسایل نقلیه 
سنگین بوده است.  محور ساوه-بوئین زهرا و بالعکس با 176 هزار و 636 وسیله )معادل 50 درصد( ، بیشترین سهم تردد وسایل نقلیه 
سنگین را به خود اختصاص داده است.  وي درهمین راستا افزود : متوسط نرخ جریان ترافیک تعداد کل خودروهایي که در یک ساعت 
از یک مقطع عبور مي کننددر سطح کل راههاي مواصالتي استان معادل 660 وسیله نقلیه در ساعت بوده است. بیشترین متوسط نرخ 

جریان ترافیک در مردادماه، مربوط به آزاد راه قزوین - آبیک با 2 هزار و 264 وسیله نقلیه در ساعت بوده است. 



مدرسهکسبوکار

ب��رای بهره مند ش��دن از جامعه هدف مناس��ب 
برندتان باید از یک صفحه فروش برخوردار شوید 
و ف��روش در اینجا به معنای عرضه کاال نیس��ت، 
بلکه ارائه محتوایی اس��ت ک��ه مخاطب طالب آن 

باشد. 
به گ��زارش imaketor، پیام های کوتاه و گیرا 
همراه با طراحی گرافیکی )بصری( درست می تواند 
ف��روش )تقاضا از ط��رف مخاطب( را تضمین و به 

جذابیت برند کمک کند. 
بص��ری  طرح ه��ای  و  گرافی��ک  همچنی��ن 
در  ش��ما  س��ایت  محت��وای  می ش��ود  موج��ب 
اش��تراک گذاش��ته  ب��ه  اجتماع��ی  ش��بکه های 
 ش��ود و ب��ه خل��ق بازاریاب��ی ده��ان ب��ه دهان 
ش��ما  برن��د  ب��رای   )WOM Marketing(  
بینجامد. بدین ترتیب به راحتی می توانید با تولید 
محت��وای مناس��ب، موضوع بح��ث و گفت وگوی 

مخاطبان در شبکه های اجتماعی شوید. 
در زیر به برخی از این تکنیک ها اشاره می کنیم.

از تأثیرگذاری عکس ها غافل نشوید
از عکس ه��ا و ویدئوهای��ی ک��ه به س��ادگی در 
فضای اینترنت در دسترس هستند اجتناب کنید 
و بدانید که هدف ش��ما از تولید محتوا و انتش��ار 
آن عالوه بر جذب مخاطب، تأثیرگذاری بر آن در 
راس��تای برندتان است. پس از طرح هایی استفاده 
کنید که هدف مشخصی را دنبال می کنند. بدانید 
انتش��ار یک متن تمام جهات پیام ش��ما را انتقال 

نمی دهد. 

شخصی سازی پیام ها
پیام های شما باید رنگ و بوی برند شما را داشته 
باش��د و به گونه ای از تصاویر مربوطه استفاده کنید 
که مخاطب بتواند با برند ش��ما ارتباط احساس��ی 
)مانن��د یک موجود زنده( پی��دا کند و این موضوع 
باعث می ش��ود که مخاطب اعتماد بیشتری به برند 
پیدا کند. ب��رای نمونه از تصاویر و اخبار مربوط به 

سازمان، کارکنان و فعالیت های آنها شروع کنید. 

)Caption(  استفاده از توضیحات عکس
در محتواه��ای تصویری حتم��ا از توضیحات مختصر 
عکس استفاده کنید. مخاطبان زمانی که توضیحات کوتاه 
عکس ها را می خوانند بس��یار مشتاق تر می شوند تصاویر 

دیگری را مرور کنند. 

استفاده از ویدئو یک مزیت است
تصاویر و متون به تنهایی همه خواسته های مخاطب را 
در برنمی گیرند. از ویدئوهای جذاب و پرقدرت اس��تفاده 
کنید و پیام خود را به صورت غیرمس��تقیم و مستقیم به 
س��مع و نظر مخاطب برس��انید. ویدئوهای شما می تواند 
آموزشی و س��رگرم کننده یا داستان سرایی از خط تولید 
محصوالت یا روند خدمات، چگونگی تکنولوژی محصوالت 
ی��ا حتی مصاحبه ها و رویدادهای برند ش��ما را به تصویر 
بکش��د. در آخر حفظ کیفیت تصاوی��ر، ویدئو و خوانایی 
متون را در صفحه وب س��ایت تان فراموش نکنید که این 
موضوع به تنهایی ۵۰درصد به بازنش��ر محتوای س��ایت 

کمک می کند. 

ایجاد جذابیت برند در تولید محتوا برای ارتقای ترافیک سایت

نوشدارو

برای مطالعه 793 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

بی تردید رئیس دفتر با منشی تفاوت های اساسی 
دارد. رئیس دفتر مدیری توانا در برنامه ریزی و هدایت 
امور شرکت یا سازمان اس��ت که با استفاده از دانش 
و تجربه خود بخش��ی از مسئولیت های مدیریت را بر 
عهده می گیرد؛ در صورتی که منشی مجری دستورات 
مدیر است و نمی تواند تصمیم گیری یا تصمیم سازی 
کن��د. رئیس دفتر به گونه ای محرم اس��رار ش��خصی 
و اداری مدیرس��ازمان اس��ت، از ای��ن رو می تواند در 
بس��یاری از امور با نظر ش��خصی دخالت کند و امور 
را به سمت و سویی که منافع سازمانی حکم می کند 
پی��ش ببرد. در واقع رئیس دفت��ر در رفتار و گفتار و 
تصمیمات مانند مدیر است و دستورات او مثل مدیر 

قابل اجراست. 
 رئیس دفتر یک ش��رکت بزرگ یا س��ازمان دارای 
ویژگی های متعددی است که به چند مورد آن اشاره 

می کنیم. 
اول: از نظر شخصیتی رئیس دفتر فردی هوشمند 
اس��ت که با اعتماد به نفس کام��ل از دانش و تجربه 
خود برای پیش��برد امور س��ازمان اس��تفاده می کند. 
بنابراین روابط عمومی خوب داشتن، اعتماد به نفس 
ب��اال، رعایت اخالق در گفتار و ک��ردار، مصمم بودن، 
دلس��وز بودن و هوشیار بودن از ویژگی های اولیه یک 

رئیس دفتراست. 
دوم: از نظر اداری رئیس دفتر باید اطالعات جامع 
و کامل��ی از امور اداری س��ازمان و قوانین و مقررات، 
دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی داشته باشد تا 

در زمان مقتضی اقدام شایسته انجام دهد. 
سوم: ویژگی سوم رئیس دفترقدرت تصمیم گیری 
و تصمیم سازی در غیبت مدیر است. او باید از دانش و 
اطالعات و تجربه و اعتماد به نفس خود  برای پیشبرد 

کارها استفاده کند.  
چه�ارم: از ویژگی ه��ای دیگ��ر ی��ک رئیس دفتر 
سعه صدر و ظرفیت باالی او در رویارویی با مشکالت 
سازمانی و فردی است. او باید بتواند با تدبیر و تجربه 
و دانش در برخورد با افراد مختلف رفتارهای منطقی 
و درستی از خود بروز دهد و پاسخگوی سواالت مردم 

باشد. 
بنابراین با ذکر همین چند ویژگی می توان متوجه 
ش��د که رئیس فتر با منشی یک شرکت تفاوت های 

بنیادین دارند. 

رئیس دفتر منشی نیست

آیا رئیس دفتر همان منشی است و منشی همان کسی که مسئولیت دفتر یک شرکت یا سازمان را بر عهده دارد؟ 
کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین  )24(
آفت های زمانی

در کسب و کار هر آدمی آفت هایی وجود داره که زمان 
را از بین می بره و کاسب را با بحران روبه رو می کنه.

الف( تلفن و موبایل 
اگه به یک کار و کاسبی موفق فکر می کنی مدت زمان 
اس��تفاده از گوش��ی موبایل را به حداقل برسون. بعضی 
وقتا آدم می ره مغازه می بینه طرف نشس��ته پشت دخل 
و داره چت می کنه یا تو تلگرام و اینس��تاگرامه. اگر قرار 
باش��ه صبح تا غروب سر یه فروشنده یا کاسب تو موبایل 

و وایبر و تلگرام باشه اون از همین االن بگم بدبخته. 
  ی��ک روز ب��ه اتفاق خانم��م رفتیم برای تولد پس��رم 
اس��باب بازی بخریم. وارد فروش��گاه شدم و سالم کردم. 
فروش��نده که مرد تقریبا میانس��الی بود به محض ورود 
ما سرش��و بلند کرد و جواب س��الم م��ا رو داد و دوباره 
س��رش رفت تو موبایلش. ما کلی مغازه بزرگشو گشتیم 

اما چیزی رو که می خواستیم پیدا نکردیم. 
 ایش��ون رو صدا کردم و گفتم ببخش��ید جناب، شما 
آدمک های کش��تی کج دارین؟ از دور بدون اینکه سرشو 
بلند کنه داد زد: انتهای قفس��ه سمت راست. خیلی بهم 
برخ��ورد. به خانمم گفتم بیا بری��م. دم در گفتم به خدا 
هیچ جای دنیا این جوری با مش��تری برخورد نمی کنن. 
فروشنده که آدم مهربون و خنده رویی بود با تعجب نگام 
کرد و گفت ش��رمنده! چیزی شده؟ گفتم  ای بابا ما االن 
1۰دقیقه تو مغ��ازه ات داریم می گردیم تو از جات تکون 
نخوردی. به س��واالی ما جواب نمی دی. ت��و انگار داری 
بازار بورس را رصد می کنی. انگار نه انگار فروش��نده ای. 
عذرخواهی کرد و متوجه اش��تباهش شد اما برای اینکه 
ع��ذری بیاره خندی��د و گفت: بازی کل��ش. . . . . . واقعا 
بازی خوبی��ه. باهاش خداحافظی کردم و ازش هیچ چی 
نخری��دم. این یک نمونه از اتالف وقت یک فروش��نده و 
کاس��به. گوش��ی های همراه امکان مناسبی برای تجارت 
و کس��ب و کارند، اما اگر از اونها اس��تفاده تفریحی بش��ه 
کل زمان رو از دس��ت می دی و نمی تونی آخر ش��ب دو 
توم��ن تو دخلت پول بیاری. بعضی ها نافش��ونو با موبایل 
بستن. شب و روز تو گوشی دارن یا چت می کنن یا پیام 
می فرس��تن. یه دوست نویس��نده جوونی دارم که خیلی 
ب��ا ه��وش و زیرکه و قل��م خوبی داره و تا ح��ال چند تا 
رمان و داس��تان کوتاه منتش��ر کرده. این جوون از همه 
جه��ت کارش خوب��ه، اما یکی از کاراش ک��ه واقعا باعث 
می ش��ه نتونه از توانایی و قلمش به خوبی اس��تفاده کنه 
بازی کردنش با موبایله. قبل از اینکه کتابی منتش��ر کنه 
بهش گفتم اگه می خوای نویسنده خوبی بشی و دیگران 
برای حرف و قلمت احترام قائل بش��ن باید در وهله اول 
خودت برای خ��ودت و زمانت ارزش قائل بش��ی. با این 
ش��یوه که هر روز تو فیس بوک و فضاهای مجازی باشی 
نمی تونی نویس��نده حرفه ای بش��ی. آخه کدوم نویسنده 
حرفه ای میاد وقت ش��و برای دیدن و ش��نیدن چیزهای 
سطحی تلف کنه. اگه بشه از این فضا به شکل تخصصی 
استفاده بکنی خیلی هم خوبه می تونی 1۰ نفر نویسنده 
در ای��ن فضا با هم جمع بش��ین و نوش��ته ها تون رو بهم 
نشون بدین تا به خوبی نقد بشه، اما اگه عشقت اینه که 
17۰ تا کامنت داش��تم و هزار تا فالوور دارم کارت زاره. 
این دوست جوون من  حرف مرا گوش کرد و تونست در 
مدت یک س��ال یک رمان و یک مجموعه داستان خیلی 

خوب بنویسه و منتشر کنه. 

ب( تلویزیون 
از بی��ن آدم های موف��ق و کاس��ب های ثروتمند چند 
درصد بیش از یک ساعت در روز تلویزیون نگاه می کنند؟ 
ناف بعضی ها رو هم با تلویزیون بس��تند و تو مغازه هم 
تلویزیون می ذارن. نمی دونم واسه چی این کارو می کنن. 
اگه برای مش��تریه، خب مش��تری مگه ق��رار بیاد اینجا 
بش��ینه و تلویزیون نگاه کنه. اگر می خواس��ت تلویزیون 
نگاه کنه خب تو خونه می نشس��ت و ن��گاه می کرد. اون 
اومده چیزی بخره و شما هم قراره چیزی بفروشید. پس 

شما نباید تو مغازه تون تلویزیون داشته باشین. 
گاهی وقتا می ریم تو س��وپرمارکت باید س��ه بار طرف 
رو صدا کنیم تا متوجه ش��ه ک��ه آقا ما اومدیم مثال پنیر 
می خوایم، چنان محو تلویزیون می ش��ه که انگار تو این 

دنیا نیست. 
ت��و اگر به کارت عالقه داری و می خوای پولدار بش��ی 
باید دور تلویزیون دیدن رو خط بکش��ی، حتی تو خونه 
هم نیگا نکن. فقط ش��بی یک ساعت، اونم یه برنامه که 

بتونه کمی حالت رو خوب کنه. 
خیل��ی از مغازه دارای عزیز م��ا نمی دونن که اینا آفت 
کارش��ونه و همین جور یکی یکی مش��تری رو می پرونه. 
تلویزیون آفت وقته. وقت تو باید فقط برای کارت صرف 
بش��ه. پنج سال 1۰ س��ال این جوری کار کن اون وقت 
می تونی به جای روزی یک س��اعت، روزی س��ه ساعت 

استراحت کنی. 

ترفند هایی برای برندینگ شخصی 
 داشتن یک استراتژی موفق برای برندینگ شخصی آن قدرها 

هم که تصور می کنید سخت نیست. 
ب��ه گ��زارش ibazaryab، در حقیق��ت، ب��رای اینک��ه از 
منحصربه فرد بودن برند شخصی تان اطمینان داشته باشید باید 
از ویژگی های شخصیتی خودتان استفاده کنید تا برندی کامال 
منحصربه فرد داشته باشید. به عبارت دیگر، خودتان باشید! اگر 
از طرفداران پرشور ورزش هستید، ورزش را نیز به برند شخصی 
خود اضافه کنید. هنگامی  که شما در برندینگ شخصی خود، 
حقیقت واقعی خودت��ان را به نمایش می گذارید نه تنها باعث 
افزایش جذابیت آن می ش��ود بلکه مخاطبان شما نیز حقیقی 
بودن برند ش��خصی شما را احساس می کنند و این کار باعث 

بیشتر موردتوجه قرار گرفتن آن می شود. 
در زی��ر ترفندها و نکاتی را با ش��ما به اش��تراک می گذاریم 
تا یاد بگیرید که چطور از ش��خصیت تان در برندینگ شخصی 
خود اس��تفاده کنید و یک اس��تراتژی موفق برای این منظور 

داشته باشید.
 سرگرمی های تان را به عنوان بخش قابل مالحظه از 

برندتان استفاده کنید 
عالق��ه ش��خصی تان به یک تیم ورزش��ی خاص، س��ینما، 
جمع آوری سکه یا هر نوع س��رگرمی ای که به آن می پردازید 
می توان��د راه��ی برای ترکیب برند ش��خصی ش��ما با زندگی 
شخصی تان باش��د. به طور مثال می توانید در وبالگ شخصی، 
صفح��ات اجتماعی یا قس��مت درباره من وب س��ایت تان این 

سرگرمی ها را به اشتراک بگذارید. 
این کار باعث می ش��ود که ش��ما واقعی تر و جالب تر به نظر 
برس��ید، همچنی��ن باعث افزای��ش تعامل ب��ا مخاطبان تان و 

همچنین برگ برنده ای در مقابل رقیبان تان است. 
خانواده خود را نیز وارد کنید 

اگر ازدواج  کرده اید و فرزند دارید، خانواده شما بخش مهمی از 
زندگی شما هستند. آنها را هم وارد برند شخصی خود کنید، از 
قرار دادن عکس های خانوادگی خود در اینستاگرام و شبکه های 
اجتماعی دیگر دریغ نکنید. خانواده خود را وارد پروسه برندینگ 
شخصی خود کنید، زیرا این کار باعث می شود برند شما نسبت 

به برندهای تک بعدی دیگر بهتر و واقعی تر ظاهر شود. 
خجالتی نباشید 

بس��یاری از افراد از اینکه ایده ها و نظرات خود را به اشتراک 
بگذارند خجالت می کش��ند. قبل از ارائه هر مطلبی، اطمینان 
حاصل کنید که این مطلب توهین آمیز نباشد و سپس خجالت 
را کنار بگذارید و ایده های خود را مطرح کنید. با این کار شما 
جالب تر و جذاب تر دیده خواهید ش��د و این را هم بدانید که 
مش��تریان شما بیشتر به دنبال واقعیت در شما هستند و این 

کارتان باعث می شود که واقعی جلوه کنید. 
به روز نگاه داش��تن ایمیل ها، وبالگ ش��خصی و همچنین 
پروفایل های تان در شبکه های اجتماعی نیز ایده خوبی برای به 
نمایش گذاشتن شخصیت تان است. بسیاری از افراد معتقدند 
که برند شخصی آنها باید کامال استریل، پاک و تک بعدی باشد. 
این کار آسان نیست! یک برند شخصی مؤثر بر پایه شخصیتی 
قدرتمند ساخته شده است، پس اگر یک شخصیت قوی دارید 
نگ��ران از بین رفتن برندتان نباش��ید و همانط��ور که در ابتدا 
 گفته ش��د خودتان باش��ید و نگذارید اعتقادات دیگران باعث

 سست شدن تان شود. 
Fast Company :منبع

نخستین اپراتور پیام صوتی
نام استارتاپ: آوانک

avanak. ir :وب سایت
سال تأسیس: 1۳۸۶

موضوع: تولید زیرساخت های ابزارهای ارتباطی و 
مدیریتی

توضیح بیشتر: 
آوانک نخس��تین اپراتور پیام صوتی در ایران است 
که با گس��تردگی زیرس��اخت های مخابراتی توانایی 
برق��راری تماس و ارس��ال صدای ش��ما ب��ه صورت 
همزمان برای انبوهی از مخاطبان تلفن ثابت و همراه 

را فراهم کرده است. 

پارسا  امیری
کارشناس فروش
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